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1. Úvod 

 

Sou asná m sta, která se nacházejí nejen na území eské Republiky, ale                        

i v zahrani í, tíží mnoho problém . Mezi zásadní problémy lze za adit ekonomickou, 

demografickou a sociální situaci, kterou každé m sto, respektive každý stát eší r zn . 

Bohužel, architektonické a urbanistické ešení m sta je mnohdy vnímáno jako 

nadstandartní záležitost, která vyžaduje mnoho finan ních prost edk . Ale pokusme se na 

to podívat z jiné strany. P eci lov k, který žije ve zdravém, funk ním prost edí, kde má 

místo pro odpo inek, m že po práci využívat služeb, je dle mého názoru produktivn jší     

a hlavn  š astn jší, než lov k, který žije ve vybydlené ásti m sta, která je neudržovaná     

a v níž chybí dostupnost základních služeb. O životním prost edí ani nemluv .  

 

V globálním m ítku je Ostrava velmi mladé m sto. M sto industriální, zatížené 

mnoha ekologickými zát žemi po d lní innosti. P esto i toto mladé m sto má adu staveb, 

které jsou nevyužívané, zchátralé a které také ohrožují bezpe nost obyvatel. Zárove         

se zde nacházejí pozemky v centru m sta, které vznikly bu  demolicí staré budovy nebo 

jako d sledek bombardování m sta za druhé sv tové války. M žeme zde najít i místa, 

která nebyla nikdy zastav na, protože, jak se lidov  íká, nebyly peníze. V dnešní dob , 

kdy ceny pozemk  rostou raketovým tempem a hlavn  p ibývá zastav ných ploch v okolí 

velkých m st a fragmentace krajiny za íná být neúnosná, vyvstává otázka, zda by i tyto 

pozemky, které jsou takzvan  „v centru d ní“, nešlo smyslupln  využít.   

  

Na adu p ichází otázka, jakým zp sobem využít takové pozemky, jak regulovat 

takovou výstavbu, jaký architektonický sm r zvolit. Tyto a další otázky, dávají tušit,            

že problém proluk v souvislé zástavb  nebude tak jednoduchý, jak se zdá. N které návrhy 

mohou být typu bytového domu, velkých loftových byt , jiné mohou požadovat kancelá e 

pro administrativní innosti, i prodejní plochy ochod , p ípadn  kombinace vybraných. 

Funk ní využití t chto dom  bude vybráno podle metody nabídky a poptávky.  

 

V sou asné dob  velké množství m stského obyvatelstva odchází na venkov, 

p ípadn  do satelitních m ste ek. Zárove  zde ale jsou lidé, kte í cht jí plnohodnotn  žít 

v centru m sta a využívat všech výhod, které práv  centrum m že nabídnout. 
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Za tímto ú elem jsem navrhl t i možná ešení zástavby proluky na ulici 28. íjna        

a ulice Oblá, provedl SWOT analýzu, a poté jsem vybral návrh, který je podle mého 

názoru nejlepší pro oživení centrální ásti m sta.  

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je nalézt optimální návrh využití stávající proluky 

v Ostrav  – Mariánských Horách a Hulvákách, na ulici 28. íjna a ulici Oblá. Hlavním 

nástrojem pro výb r vhodného návrhu je SWOT analýza, která srovnává výhody                

a nevýhody navrhnutých ešení a hodnotí potenciální p ínos pro obyvatele m stské ásti. 

Výsledný návrh zástavby proluky bude obsahovat p dorysy a ezy daného návrhu, návrh 

dopravního ešení, v etn  výpo tu parkovacích stání, dále pak návrh p ipojení                  

na technickou infrastrukturu a studii zastín ní stávající okolní zástavby. Výsledný návrh 

bude vypracován variantn  s ohledem na možnosti p ipojení na technickou infrastrukturu.  

 

1.2. Podklady získané pro zpracování diplomové práce  

 

 Územn  analytické podklady m sta Ostravy 

 Územní plán 

 Vyjád ení správc  sítí o existenci stávajících inženýrských sítí  

 Výkres limit  využití v území 

 Katastrální mapa ÚZK 

 Webové stránky Mariánských hor a Hulváky 

 Fotodokumentace ešené lokality 

  



11 
 

2. Teoretické podklady 

 

2.1. Polyfunk ní d m 

 „Podle r zných definic je polyfunk ní d m takový, který má polovinu podlahové 

plochy ur enou pro bydlení. Podle jiných definic maximáln  dv  t etiny podlahové plochy 

domu mohou zabírat byty v etn  domovního vybavení k byt m. Obecn ji vzato je 

polyfunk ní d m stavbou, která sdružuje více funkcí, které jsou vzájemn  slu itelné.“ [1] 

 

2.2. Proluka  

„Prolukou se rozumí do asn  nezastav ný prostor ve stávající souvislé zástavb , 

který je ur en k zastav ní. Pro nezastav né nároží (nap . p i blokové zástavb ) lze použít 

termín rohová proluka.“ [2]  

 

2.3. Administrativní prostor 

 „Ucelená plocha budovy nebo polyfunk ního komplexu budov obsahující nejmén  

50% své užitkové plochy kancelá e (v jiných p edpisech je též ozna ován termínem zóna)“ 

[3] 

 

2.4. Kancelá   

 „Stavebn  vymezený prostor ur ený k umíst ní jednoho nebo více kancelá ských 

pracoviš .“ [3] 

 

2.5. Kancelá ské pracovišt  

 „Prostor u ený pro administrativní, koncep ní nebo manažerskou innost (práci) 

jednoho pracovníka a k umíst ní pracovní plochy a dalšího za ízení pot ebného pro tuto 

innost.“[3] 

 

2.6. Prodejní plocha 

„Prodejní plochou se rozumí odhadnutá podlahová plocha ásti provozovny, která 

je ur ena pro prodej a vystavení zboží, tj.: celková plocha, kam zákazníci mají p ístup 

v etn  zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha                  

s prodejními pulty, kterou používají prodava i. Do prodejních ploch se nezahrnují 
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kancelá e, sklady a p ípravu, dílny, schodišt , šatny a jiné prostory spole nosti.“ [4] 

 

2.7 Legislativa  

Pro návrh a realizaci projektu byla použita platná legislativa, p edevším zákon       

. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní zákona . 257/2013 Sb., 

dále pak platná vyhláška .501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území,            

ve zn ní vyhlášky .431/2012 Sb., vyhláška .398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících užívání staveb, vyhláška . 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve zn ní vyhlášky . 20/2012 Sb., a dále pak dle p íslušných 

eských technických norem ( SN). 
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3. Popis a analýza zadané lokality 

 

3.1 Popis ešené m stské lokality 

  

3.1.1. Zhodnocení území 

  

Zadaná lokalita se nachází v Ostrav , v m stské ásti Mariánské Hory a Hulváky.  

M sto Ostrava je co do po tu obyvatel (305 998 obyvatel ke dni 1.1. 2013), a díky rozloze 

(214,22 km2)  t etí nejv tší m sto eské Republiky. Ostrava leží na soutoku ty  ek (Odra, 

Opava, Ostravice a Lu ina) a jako krajské m sto Moravskoslezského kraje je jeho 

p irozeným centrem, a to v oblasti pr myslu, sportu, kultury i vzd lávání. 

M sto Ostrava tvo í 23 m stských obvod , Mariánské Hory a Hulváky jsou jedním 

z nich od 24. listopadu 1990.  Rozloha m stského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je 

7,35 km2 s po tem obyvatel 12 595 ke dni 1.1.2013. 

 

 

Obr. 1 M stské obvody Ostravy (zdroj [5]) 
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3.2. Popis zadané lokality 

 

3.2.1. Proluka na ulici 28. íjna a ulice Oblá v Ostrav  – Mariánských Horách  

 

 Zadaná lokalita se nachází v blízkosti ulic 28. íjna a ulice Oblá                                

v Ostrav  – Mariánských Horách. Její celková vým ra je 1896 m2, tvo í ji parcely 

katastrálního ísla 192/5, 192/9, 192/10 a 192/11, které se nacházejí v katastrálním území 

Mariánské Hory. Pozemky parcelního ísla 192/5, 192/9 a 192/11 jsou ve vlastnictví 

MADEJA sport s.r.o. se sídlem 28. íjna 212/227, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava             

a pozemek parcelního ísla 192/10 je ve vlastnictví Artura Riedela, se sídlem                        

ve Švýcarsku. 

 V sou asné dob  je na zadaném území je oplocená a nevyužívaná št rková plocha. 

Na pozemku se nachází šest vzrostlých strom .  

 Zadaná lokalita leží ve vynikající docházkové vzdálenosti m stské hromadné 

dopravy. U pozemku se nachází tramvajová zastávka „Daliborova“, kde projíždí 

tramvajové linky íslo 3, 4, 8, 9, 11, 18 a 19.  

 V nejbližším okolí zadané lokality se nacházejí bytové domy a domy s ob anským 

vybavením (kancelá e, obchody).  

 

 

Obr. 2 Zadaná lokalita (zdroj [6]) 
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3.3. SWOT analýza 

 

 Pomocí SWOT analýzy byla posouzena jak lokalita samotná, tak i návrhy využití 

dané lokality. V návrhu „A“ byl ešen polyfunk ní d m, v návrhu „B“ parkovací d m          

a v návrhu „C“ byla navržena parková úprava dané lokality.  

 

3.3.1. SWOT analýza zadané lokality 

 

Silné stránky: 

- Výborná dostupnost m stské hromadné dopravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající sít  technické infrastruktury. 

- Možnost výstavby parkovacích ploch pro daný návrh. 

- Výhodná poloha vzhledem k limit m v území. 

- Centrální ást m stského obvodu. 

 

Slabé stránky: 

- Soukromý majitel stavebních pozemk . 

- Sousední budova ve vlastnictví jiného majitele než stavební parcela. 

 

P íležitosti: 

- Nabídka kvalitních kancelá ských a obchodních ploch v m stské ásti. 

- Nabídka velkého množství parkovacích ploch. 

- Nabídka kvalitní odpo inkové plochy v rámci centrální ásti m stského obvodu. 

- P ilákání ob an  do centrální ásti m stského obvodu. 

- Výhodná poloha v i m stské hromadné doprav . 

- Oživení dané lokality. 

 

Hrozby: 

- Navýšení dopravy kv li plné obsazenosti polyfunk ního domu. 

- Riziko nedostate ného zájmu o pronájem obchodních ploch. 

- Riziko nedostate ného zájmu o pronájem kancelá ských ploch. 

- Nedostate né vytížení parkovacího domu. 
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- Odliv finan ního a lidského kapitálu sm rem k nákupním a kancelá ským 

st edisk m na okraji m sta. 

- Prodloužení interval  nebo zrušení linek m stské hromadné dopravy. 

 

3.3.2. SWOT analýza návrhu „A“ – Polyfunk ní d m 

 

Silné stránky: 

- Výborná dostupnost m stské hromadné dopravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající sít  technické infrastruktury. 

- Možnost výstavby parkovacích ploch u polyfunk ního domu. 

- Výhodná poloha vzhledem k limit m v území. 

- Centrální ást m stského obvodu. 

- Oslovení velkého po tu potenciálních zákazník  díky dobré poloze pozemku. 

- Snadná dostupnost polyfunk ního domu. 

 

Slabé stránky: 

- Soukromý majitel stavebních pozemk . 

- Sousední budova ve vlastnictví jiného majitele než stavební parcela. 

- Zvýšený provoz automobilové dopravy v d sledku výstavby polyfunk ního domu.  

 

P íležitosti: 

- Nabídka kvalitních kancelá ských a obchodních ploch v m stské ásti. 

- P ilákání ob an  do centrální ásti m stského obvodu. 

- Výhodná poloha v i m stské hromadné doprav . 

- Oživení dané lokality. 

- Potenciální zvýšení pracovních míst v lokalit  Mariánských Hor.  

 

Hrozby: 

- Navýšení dopravy kv li plné obsazenosti polyfunk ního domu. 

- Riziko nedostate ného zájmu o pronájem obchodních ploch. 

- Riziko nedostate ného zájmu o pronájem kancelá ských ploch. 

- Odliv finan ního a lidského kapitálu sm rem k nákupním a kancelá ským 

st edisk m na okraji m sta. 

- Prodloužení interval  nebo zrušení linek m stské hromadné dopravy. 
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3.3.3. SWOT analýza návrhu „B“ – Parkovací d m 

 

Silné stránky: 

- Výborná dostupnost m stské hromadné dopravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající sít  technické infrastruktury. 

- Možnost zvýšení parkovacích stání v zadané lokalit . 

- Výhodná poloha vzhledem k limit m v území. 

- Centrální ást m stského obvodu. 

 

Slabé stránky: 

- Soukromý majitel stavebních pozemk . 

- Sousední budova ve vlastnictví jiného majitele než stavební parcela. 

- Zvýšený provoz automobilové dopravy v d sledku výstavby parkovacího domu.  

 

P íležitosti: 

- Nabídka velkého množství parkovacích ploch. 

- P ilákání ob an  do centrální ásti m stského obvodu. 

- Výhodná poloha v i m stské hromadné doprav . 

- Oživení dané lokality. 

 

Hrozby: 

- Navýšení dopravy kv li plné obsazenosti parkovacího domu. 

- Nedostate né vytížení parkovacího domu. 

- Odliv finan ního a lidského kapitálu sm rem k nákupním a kancelá ským 

st edisk m na okraji m sta. 

- Prodloužení interval  nebo zrušení linek m stské hromadné dopravy. 

 

3.3.4. SWOT analýza návrhu „C“ – Parková úprava 

 

Silné stránky: 

- Výborná dostupnost m stské hromadné dopravy. 

- Výhodná poloha vzhledem k limit m v území. 

- Centrální ást m stského obvodu. 

- Ozelen ní plochy obytné ásti m stského obvodu. 
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- Vytvo ení místa pro relaxaci a odpo inek.  

Slabé stránky: 

- Soukromý majitel stavebních pozemk . 

  

P íležitosti: 

- Ozelen ní plochy obytné ásti m stského obvodu. 

- Vytvo ení relaxa ní a odpo inkové plochy pro obyvatele okolních bytových dom . 

- Výhodná poloha v i m stské hromadné doprav . 

- Oživení dané lokality. 

 

Hrozby: 

- Prodloužení interval  nebo zrušení linek m stské hromadné dopravy. 

- P íliv nežádoucích skupin a živl  v no ních hodinách. 

- Špatná nebo žádná údržba zelen . 

 

3.4. Od vodn ní vybraného návrhu zástavby proluky 

 

 Po provedení SWOT analýzy a vyhodnocení všech kladných a záporných stránek 

výše uvedených návrh  byl vybrán návrh „A“ ešení zástavby proluky Polyfunk ní d m.  

  

Hlavními kritérii výb ru byly: 

 Dostupnost m stské hromadné dopravy. 

 P ilákání ob an  do centrální ásti m stského obvodu. 

 Oživení dané lokality. 

 

Po vyhodnocení výše uvedených kritérií jsem vybral návrh „A“ ešení zástavby 

proluky Polyfunk ním domem. Tento návrh umož uje využití stávajících inženýrských 

sítí, umož uje vybudování parkovací plochy v rámci pozemku, p ináší do centra 

m stského obvodu nové pracovní p íležitosti a dobrou obslužnost m stské hromadné 

dopravy, která je dle mého názoru velmi d ležitá pro životaschopnost vybraného návrhu.  

  



19 
 

3.5. Širší vztahy zadaného území 

 

Dle územn  plánovací dokumentace (územní plán m sta Ostravy) vydané 

zastupitelstvem m sta Ostravy dne 21.5.2014 s nabytím platnosti dne 6.6.2014 se jedná         

o plochu smíšenou - bydlení a ob anské vybavení. Hlavním využitím tohoto území jsou 

bytové domy, budovy, za ízení a plochy sloužící k zajišt ní pot eb obyvatel širšího území 

(nap . obchody, služby, administrativa atd.).  

 Zadané území tvo í celkem ty i parcely o celkové vým e 1896 m2. Všechny tyto 

parcely jsou v soukromém vlastnictví. P ístup na tyto parcely je z ulic 28. íjna a Oblá. Na 

sousedních pozemcích parcelního ísla 504, 723, 1704 a 1705/1 se nachází stávající 

budova bývalého „COPYTECHNIKU“. Okolní zástavbu tvo í vícepodlažní bytové            

a nebytové domy r zného charakteru s plochými a sedlovými st echami r zného sklonu   

(30-45°).  

 Zadané území má výbornou polohu v i m stské hromadné doprav . U pozemku se 

nachází tramvajová zastávka „Daliborova“, p es kterou projíždí tramvajové linky . 3, 4, 8, 

9, 11, 18 a 19. 

 Nedaleko zadaného území se nachází Mariánské nám stí, administrativní budova 

bývalého „TELECOMU“ a prodejna „ALFA COMPUTER a.s.“.  

 

3.6. Limity v ešeném území 

 

 Limity v území se rozumí všechna ochranná pásma inženýrských sítí, která byla 

vypracována na základ  vyjád ení o existenci stávajících sítí od správc  technické 

infrastruktury. Dále to jsou omezení vyplývající z územn  analytických podklad , 

konkrétn  územního plánu a koordina ního výkresu. 

 

Ochranná pásma technické infrastruktury: 

- Vodovod a kanalizace do pr m ru 500 mm – 1,5 m od vn jšího líce st ny potrubí. 

- Vodovod a kanalizace nad pr m r 500 mm – 2,5 m od vn jšího líce st ny potrubí. 

- U NTL, STL plynovod  a jejich p ípojek v zastav ném území – 1 m po obou 

stranách vedení sít . 

- U podzemního vedení el. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního 

vodi e. 
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- U podzemního vedeni el. soustavy nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního 

vodi e. 

- U nadzemního vedení el. soustavy od 1 kV do 35 kV – 7 m po obou stranách 

krajního vodi e ( 2 m s izolací vodi e). 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 3 kV do 110 kV – 12 m po obou stranách  

od krajního vodi e (5 m s izolací vodi e)  . 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 110 kV do 220 kV – 15 m po obou stranách 

od krajního vodi e. 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 220 do 440 kV – 20 m po obou stranách  

od krajního vodi e. 

- U nadzemního vedení el. soustavy nad 440 kV – 30 m po obou stranách od krajního 

vodi e. 

- U sd lovacích vedení – 1,5 m po obou stranách od osy vodi e  

 

V sousedství zadaného území se nachází ochranná pásma vodovodu (1,5 m od 

vn jšího líce potrubí), kanalizace (1,5 m a 2,5 m od vn jšího líce potrubí), plynovodu NTL 

(1 m po obou stranách vedení sít ), podzemní vedení el. soustavy do 110 kV (1 m po obou 

stranách krajního vodi e), dále pak podzemní vedení ve ejného osv tlení (podzemní 

vedení el. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního vodi e), sd lovací vedení 

(0,75 m po obou stranách od osy vodi e), podzemní kabel dopravního podniku Ostrava 

(podzemní vedení el. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního vodi e). 

 Do zadaného území zasahují ochranná pásma podzemního vedení ve ejného 

osv tlení, plynovodu NTL, sd lovacího vedení a ochranné pásmo tramvajové dráhy 

(ochranné pásmo v ší ce 30 m od osy krajní koleje).  

Grafické znázorn ní ochranných pásem je zobrazeno ve výkresu íslo 02 – Limity 

území – stávající stav v m ítku 1:250.  

 Zadané území se nenachází v záplavové oblasti, ale jedná se o chrán né ložiskové 

území a dobývací prostor. [7] 
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3.7. Územní plán zadaného území  

 

 Dle územního plánu m sta Ostravy, schváleného usnesením zastupitelstva m sta 

Ostravy, ze dne 21.5.2014 s nabytím ú innosti dne 6.6.2014 se jedná o plochu smíšenou - 

bydlení a ob anské vybavení. 

 

3.8. Regulativy v zadaném území 

 

Dle územního plánu plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, 

pozemky staveb ob anského vybavení, pozemky územn  nezat žujících za ízení 

pr myslové výroby a služeb, dále a pozemky související s dopravní a technickou 

infrastrukturou. [8] 

 

3.8.1. Funk ní využití  

  

a) Hlavní využití 

- bytové domy, budovy, za ízení a plochy sloužící k zajišt ní pot eb obyvatel širšího 

území (nap . obchody, služby, administrativa, ú ady, soudy, kulturní, vzd lávací, 

sportovní, spole enská a církevní za ízení, stravování, ubytování, 

v deckotechnologická za ízení, zdravotní a sociální za ízení – ordinace, domovy 

d chodc , charitativní za ízení) samostatné nebo integrované do dom  s bydlením 

 

b) P ípustné využití: 

- provozní zázemí staveb a za ízení uvedených v hlavním využití (nap . pomocné 

provozy, sklady, prostory technického vybavení p edm tných budov, dílny údržby) 

- dopravní infrastruktura – silni ní, cyklistické a p ší komunikace, parkovišt                 

a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipula ní 

plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod. 

- technická infrastruktura - inženýrské sít , trafostanice, rozvodny, istírny 

odpadních vod pro p edm tné budovy, telekomunika ní za ízení, alternativní zdroje 

energie k zajišt ní provozu p edm tných objekt  (nap . fotovoltaické lánky, 

degaza ní stanice s kogenera ní jednotkou) spl ující omezující prostorové                    
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a architektonické podmínky této funk ní plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 

podzemní kontejnery na komunální odpad 

- ve ejné prostory a plochy zelen  

- sakrální stavby a stavby ur ené k náboženským ú el m  

 

c) Podmín n  p ípustné využití: 

- rodinné domy  

- výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, 

dopravní zát ž území, apod.) nesnižují kvalitu prost edí v této ploše  

- stavby a za ízení pro reklamu, informaci a propagaci 

 

d) Nep ípustné využití 

- innosti, stavby a za ízení nesouvisející se stanoveným hlavním, p ípustným            

a podmín n  p ípustným využitím [8] 
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4. Popis návrh  

 

Diplomová práce byla vyhotovena ve t ech návrzích. Návrh „A“ – Polyfunk ní 

d m byl vyhotoven ve dvou variantách, a to z toho d vodu, že nebyly zjišt ny dimenze 

podzemního vedení NN a nejvyšší možné množství vypoušt ných vod do ve ejné 

kanalizace.  

 

4.1. Návrh „A“ – Polyfunk ní d m 

 

Návrh „A“ – Polyfunk ní d m eší zástavbu zadané proluky polyfunk ním domem.  

V návrhu „A“ je vypracován návrh polyfunk ního domu v etn  parkovacích ploch, ešení 

napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. V rámci diplomové práce byla 

zpracována studie zastín ní okolní bytové výstavby polyfunk ním domem.  

Polyfunk ní d m je tvo en t emi nadzemními podlažími, v prvním a druhém se 

budou nacházet obchodní plochy, ve t etím nadzemním podlaží budou kancelá e. Napojení 

na technickou infrastrukturu bude z ulice 28. íjna a ulice Oblá.  Z d vodu nezjišt ní 

dimenze stávajícího podzemního vedení NN byly navrženy dv  varianty ešení. Ve 

variant  „A“ se p edpokládá dostate ná dimenze a kapacita stávajícího podzemního vedení 

NN. Ve variant  „B“ se p edpokládá nedostate ná kapacita a dimenze stávajícího 

podzemního vedení NN, a proto jako opat ení byla navržena nová kiosková trafostanice 

napojená vedením VN z ulice Mojmírovc , kde se nachází stávající podzemní vedení VN. 

Nové vedení NN bude ukon eno v kioskové trafostanici.  

Také ešení nakládání s deš ovými vodami je ešeno variantn . Po konzultaci se 

správcem sít , který oznámil, že se nem že vyjád it ke kapacit  jednotné kanalizace           

a nestanovil nejvyšší možné množství vypoušt ných vod do ve ejné kanalizace, byly 

vyhotoveny dv  varianty ešení. Ve variant  „A“ je p epokládáno, že do stávajícího 

kanaliza ního adu, který je veden v ulici 28. íjna, bude správcem sít  umožn no 

napojení jednotné kanalizace. Varianta „B“ p edpokládá, že do kanaliza ního adu v ulici 

28. íjna bude dovoleno poušt t pouze splaškové a deš ové vody z objektu polyfunk ního 

domu. Deš ové vody z parkovací plochy budou svedeny do kanaliza ního adu v ulici 

Oblá.  

Návrh „A“ – Polyfunk ní d m byl zpracován v další ásti diplomové práce.  
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4.2. Návrh „B“ – Parkovací d m 

  

 Návrh „B“ – parkovací d m eší urbanistickou koncepci návrhu zástavby zadané 

proluky parkovacím domem. Tento návrh byl posouzen a zvolen, protože v dnešním 

automobilovém v ku je t žké nalézt vhodné parkování v centrech m st.  

 Tento návrh byl pojat jako urbanistická studie, jako možná alternativa 

k polyfunk nímu domu, který bude ešen podrobn ji.  

Stavba parkovacího domu je navržena jako ty podlažní budova. azení osobních 

automobil  bude automatickým systémem (nap . parkovací systém KOMA). Díky tomuto 

systému bude možné na ploše parkovacího domu zaparkovat až 84 osobních automobil . 

Z technického hlediska se jedná o parkovací d m s t emi mezikružími, pr m r 

parkovacího domu bude 26,5 m a výška cca 15 m. Ze stavebního hlediska jde o ocelovou 

konstrukci, která bude oplášt ná sklen ným plášt m z pr hledných a nepr hledných 

sklen ných tabulí a plochou st echou.  

 

4.3. Návrh „C“ – Parková úprava 

  

 Posledním možným ešením, které je dle mého názoru uskute nitelné, jsou parkové 

úpravy. Na ploše stávající proluky a na p ilehlém travnatém pozemku bude provedena 

výsadba listnatých a jehli natých strom , ke  – tzv. živých plot . Dále budou vysazeny 

kv tinové záhony. V severní ásti lokality u bytového domu bude vybudováno d tské 

h išt  s lavi kami. Na d tském h išti se budou nacházet proléza ky a pískovišt . Zpevn né 

plochy budou tvo eny chodníky z betonové dlažby. Dále bude zrekonstruováno stávající 

parkovišt  domu „COPYTECHNIK“.  
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5. Návrh vybraného ešení  

 

Návrh je koncipován jako projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí                

o umíst ní stavby nebo za ízení (DUR) – podle vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve zn ní vyhlášky . 62/2013 Sb.  

 

5.1. Pr vodní zpráva 

 

5.1.1. Identifika ní údaje 

 

5.1.1.1. Údaje o stavb   

a) název stavby 

Zástavba proluky – Polyfunk ní d m 

 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ) 

Stavba, kterou tvo í t ípodlažní nepodsklepený polyfunk ní d m a p ilehlé parkovací 

plochy, bude realizována na pozemcích s parcelním íslem 192/5, 192/9, 192/10 a 192/11, 

které se nacházejí v katastrálním území Mariánské Hory.  

 

5.1.1.2. Údaje o žadateli  

Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra m stského inženýrství 

Ludvíka Podéšt  1875/17 

708 33 Ostrava – Poruba 

 

5.1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace  

Bc. Tomáš Fabián 

Student 

VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, katedra m stského inženýrství 
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5.1.2. Seznam vstupních podklad  

 

Snímek katastrální mapy 

Existen ní podklady správc  sítí 

Územní plán m sta Ostravy 

 

5.1.3. Údaje o území 

 

a) rozsah ešeného území; zastav né/nezastav né území 

 Rozsah ešeného území je vymezen pozemky parcelního ísla 192/5, 192/9, 192/10 

a 192/11, katastrální území Mariánské Hory. Pozemky se nacházejí v zastav ném území 

obce. Vým ra ešeného území je 1896 m2. 

 

b) dosavadní využití a zastav nost území 

 Parcely ísla 192/5, 192/9, a 192/11 nejsou využívány a nachází se na nich št rková 

plocha. Parcela íslo 192/10 je využívaná jako parkovišt  osobních automobil , provedené 

z betonových panel .  

 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu se umis uje do chrán ného ložiskového 

území. Navrhovaná stavba se neumis uje do památkové rezervace a památkové zóny. 

Stavba není umíst na v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových pom rech 

 Realizací navrhované stavby polyfunk ního domu se nezm ní odtokové pom ry. Po 

konzultaci se zástupcem OVAK a.s. byly vytvo eny dv  varianty odvodu deš ových vod.  

 Ve variant  „A“ byly veškeré vody z navrhovaného polyfunk ního domu                

a parkovišt  svedeny spole n  se splaškovými vodami do kanaliza ního adu, který je 

veden v ulici 28. íjna. Po žádosti o informaci ohledn  možného množství vypoušt ných 

vod do kanaliza ního ádu bylo zástupcem OVAKu a.s. oznámeno, že v sou asné dob  

není možné požadované informace poskytnout, z d vodu nutnosti svolání výrobní rady              

a ur ení možného množství vypoušt ných splaškových a deš ových vod.  Na základ  této 

skute nosti byla vypracována varianta „B“ návrhu „A“. 
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 Ve variant  „B“ byly deš ové vody z navrhovaného objektu polyfunk ního domu         

a parkovišt  svedeny do kanaliza ního adu v ulici Oblá a splaškové vody z polyfunk ního 

domu do kanaliza ního adu v ulici 28. íjna.  

 V obou variantách byly navrženy reten ní nádrže na deš ovou vodu, které mají za 

úkol snížit pr tokové množství vody. Výb r vhodné a proveditelné varianty bude možný 

až po závazném vyjád ení správce kanaliza ní sít .  

 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy je v souladu 

s územním plánem m sta Ostravy schváleným usnesením zastupitelstva m sta Ostravy, ze 

dne 21.5.2014 s nabytím ú innosti dne 6.6.2014.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy byla zpracována 

s ohledem na požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 

vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve zn ní vyhlášky              

. 20/2012 Sb., vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území         

(ve zn ní vyhlášky . 431/2012 Sb.) a vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.  

 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 Všechny požadavky dot ených orgán  budou spln ny. Navrhovaná stavba 

polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy, konstruk ní ešení, respektování 

ochranných pásem a územního plánu, technické a technologické ešení a nároky na provoz 

a údržbu, byla navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a SN. 

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

 V rámci navrhované stavby polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy nejsou 

požadavky na výjimky nebo úlevová ešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 V rámci navrhované stavby polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy nebudou 

vyvolány žádné související a podmi ující investice. 
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j) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území Mariánské Hory 

Parcely, které jsou stavbou dot eny[9] 

 

Parcela 
Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Dot eno ásti stavby 

192/9 
ostatní 
plocha 

MADEJA sport s.r.o., 28. íjna 
212/227, Mariánské Hory Ostrava 

Stavba polyfunk ního domu 
a parkovišt , p ípojka NN, 
vodovodu a sd lovacího 

vedení 

192/5 
ostatní 
plocha 

MADEJA sport s.r.o., 28. íjna 
212/227, Mariánské Hory Ostrava 

Stavba polyfunk ního domu 
a parkovišt , p ípojka NN, 
vodovodu a sd lovacího 

vedení 

192/11 
ostatní 
plocha 

MADEJA sport s.r.o., 28. íjna 
212/227, Mariánské Hory Ostrava 

Stavba parkovišt , p ípojka 
NN, vodovodu a sd lovacího 
vedení, p eložení plynovodu 

192/10 
ostatní 
plocha 

Riedel Artur, Švýcarsko 

Stavba parkovišt , p ípojka 
NN, vodovodu a sd lovacího 
vedení, p eložení plynovodu, 

kiosková trafostanice – 
varianta „B“ 

192/3 
ostatní 
plocha 

Statutární m sto Ostrava, Prokešovo 
nám stí 1803/8, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

Sjezd z komunikace, p ípojka 
NN, vodovodu a p eložení 

plynovodu, p ípojka 
kanalizace – varianta „B“ 

751/1 
ostatní 
plocha 

Moravskoslezský kraj, 28. íjna 
2771/117, Moravská Ostrava, 70 200 

Ostrava 

P ípojka kanalizace, oprava 
stávajícího chodníku 

192/1 
ostatní 
plocha 

Statutární m sto Ostrava, Prokešovo 
nám stí 1803/8, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 
Výsadba strom  

Tabulka 1 – Seznam dot ených pozemk  

 

5.1.4. Údaje o stavb  

 

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 
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b) ú el užívání stavby 

 Jedná se o stavbu ob anského vybavení (služby – obchod a administrativa). 

 

c) trvalá nebo do asná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.) 

 Stavba polyfunk ního domu v etn  parkovišt  nepodléhá a po dokon ení nebude 

podléhat ochran  podle jiných právních p edpis .  

 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk     

 zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy byla zpracována 

s ohledem na požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 

vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve zn ní vyhlášky           

. 20/2012 Sb., vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území      

(ve zn ní vyhlášky . 431/2012 Sb.) a vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.  

 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  

Všechny požadavky dot ených orgán  budou spln ny. Navrhovaná stavba 

polyfunk ního domu v etn  parkovací plochy, konstruk ní ešení, respektování 

ochranných pásem a územního plánu, technické a technologické ešení a nároky na provoz 

a údržbu, byla navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a SN. 

 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

 V rámci navrhované stavby polyfunk ního domu v etn  parkovišt  nejsou 

požadavky na výjimky nebo úlevová ešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et 

funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel / pracovník  apod.) 

Celková užitná plocha stavby .................................................................................. 1813,5 m2  

 - užitná plocha prodejny v 1.N.P. .................................................. 603,8 m2 
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 - užitná plocha prodejny v 2.N.P. .................................................. 617,2 m2 

 - užitná plocha kancelá í ve 3.N.P. ............................................... 592,5 m2 

Zastav ná plocha polyfunk ního domu ..................................................................... 666,5 m2 

Obestav ný prostor .................................................................................................. 6906,4 m3 

Výška budovy ............................................................................................................. 10,64 m 

Celková plocha nov  realizovaných zpevn ných ploch 

 - Varianta „A“ ....................................................................................... 1070 m2 

 - Varianta „B“ ........................................................................................ 1094 m2 

Celková plocha rekonstruovaných zpevn ných ploch 

 - Varianta „A“ ...................................................................................... 151,5 m2 

 - Varianta „B“ ....................................................................................... 151,5 m2 

Délka vodovodní p ípojky .............................................................................................. 7,0 m 

Délka p ípojky NN ......................................................................................................... 1,5 m 

Délka kanaliza ní p ípojky ........................................................................................... 22,5 m 

Délka p ípojky sd lovacího vedení .............................................................................. 12,0 m 

 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy opad  a emisí apod.) 

Pot eba pitné vody ............................................................................................ 946,08 m3/rok 

Množství splaškových vod ............................................................................... 946,08 m3/rok 

Množství deš ových vod .................................................................................... 955,2 m3/rok 

Pot eba elektrické energie ............................................................................... 586,44MW/rok 

Provozem navrhované stavby budou vznikat b žné komunální odpady. 

 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu v etn  zpevn ných ploch, p ípojek 

technické infrastruktury a náhradní výsadby zelen  bude realizována v jedné etap . 

P edpokládaná délka výstavby je cca 2 roky. 

 

k) orienta ní náklady stavby 

Celková cena navrhované varianty je 64 194 471 K  bez DPH.  
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5.1.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

SO 01 – NOVOSTAVBA POLYFUNK NÍHO DOMU 

SO 02 – P ÍPOJKA VODOVODU 

SO 03 – P ÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

SO 04 – ODLU OVA  ROPNÝCH LÁTEK 

SO 05 – P ÍPOJKA SD LOVACÍHO VEDENÍ  

SO 06 – P ELOŽKA P ÍPOJKY PLYNOVODU 

SO 07 – P ÍPOJKA VEDENÍ NN (pro variantu „A“),   

  TRAFOSTANICE (pro variantu „B“) 

SO 08 – KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY 

SO 09 – SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 10 – P ÍPOJKA DEŠ OVÉ KANALIZACE (pro variantu „B“) 

 

5.2 Souhrnná technická zpráva  

 

5.2.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v prostoru bloku mezi ulicemi Oblá, 28. íjna            

a Kollárova, nedaleko Mariánského nám stí.  Ulice 28. íjna je hlavní m stská t ída, která 

spojuje centrum m sta s obvodem Poruba, a je sou asn  hlavním tahem sm rem na m sto 

Opavu. Ulice v p ilehlém okolí stavebního pozemku tvo í kompaktní zástavbu s n kolika 

volnými prolukami.  

 Zástavba je výškov  nejednotná, z v tší ásti ji tvo í inžovní domy o 4-5 

nadzemních podlažích. Místy (nap . východn  od stavebního pozemku) jsou p vodní 

historické stavby (stá í cca 100 let), které tvo í 2 nadzemní podlaží a sedlová st echa.  

 V sou asné dob  je stavební pozemek oplocen a tvo í ho št rková plocha.                 

Na stavebním pozemku se nachází šest vzrostlých strom .  

 

 



32 
 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.) 

Pro zhotovení dalších stup  projektové dokumentace bude proveden geologický   

a hydrogeologický pr zkum staveništ . Dále budou prov eny fyzikální vlastnosti 

podzákladí a z nam ených a vypo tených výsledk  pr zkum  budou detailn  navrženy 

základové konstrukce stavby.  

 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

 V blízkosti ešené lokality se nacházejí tyto ochranná pásma (dále jen OP): OP 

vodovodu, OP kanalizace, OP plynovodu NTL, OP podzemního vedení el. soustavy         

do 110 kV, OP podzemního vedení ve ejného osv tlení, OP sd lovacího vedení a OP 

podzemního kabelu dopravního podniku Ostrava. 

 V ešené lokalit  se nachází tato OP: podzemní vedení ve ejného osv tlení, OP 

plynovodu NTL, OP sd lovacího vedení a OP tramvajové dráhy.  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 ešená lokalita se nenachází v záplavové oblasti, ale jedná se o chrán né ložiskové 

území a dobývací prostor. ešená lokalita se nachází v území s dozn lými vlivy d lní 

innosti. [7] 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území 

 Navrhovaná stavba polyfunk ního domu nebude mít nep íznivý vliv na okolní 

stavby a pozemky. Odtokové pom ry nebudou zm n ny. Všechny technické požadavky, 

které stanoví zástupci správce kanaliza ní sít  (spole nost OVAK a.s.), budou dodrženy. 

  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 Realizací stavby polyfunk ního domu nevzniknou požadavky na asanaci. Stávající 

oplocení stavebního pozemku bude odstran no. Na pozemku bude rovn ž odstran no šest 

vzrostlých listnatých strom , tyto budou nahrazeny náhradní výsadbou, která bude 

realizována na pozemku parcelního ísla 192/1, v po tu sedmi kus  nových listnatých 

strom . 
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g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených 

k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 

 Zastav ná plocha pozemku (stavba polyfunk ního domu + zpevn né plochy) bude 

trvale vy ata ze zem d lského p dního fondu.  

 

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní                 

a technickou infrastrukturu 

 Ze stávající komunikace na parcele . 192/3, k.ú. Mariánské Hory bude z ízen nový 

sjezd na pozemek.  

 Polyfunk ní d m bude napojen na sí  nízkého nap tí nov  z ízenou p ípojkou 

( ešení pro variantu „A“) nebo bude pro ú ely objektu z ízena kiosková trafostanice ( ešení 

pro variantu „B“). 

Polyfunk ní d m bude napojen na ve ejný vodovod vedoucí v ulici Oblá. Pro odvod 

splaškových vod a všech deš ových vod bude napojen na jednotnou kanalizaci, která vede 

v ulici 28. íjna ( ešení pro variantu „A“), p ípadn  pro odvod splaškových vod                        

a deš ových vod z objektu polyfunk ního domu bude napojen na jednotnou kanalizaci 

vedoucí v ulici 28. íjna a pro odvod deš ových vod z parkovací plochy bude napojen         

na jednotnou kanalizaci vedoucí v ulici Oblá ( ešení pro variantu „B“). 

 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá v cné ani asové vazby na jiné související investice. 

 

5.2.2. Celkový popis stavby 

 

5.2.2.1. Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

 Jedná se o stavbu ob anského vybavení (služby – obchod a administrativa). 

V polyfunk ním dom  se v prvním a druhém nadzemní podlaží nacházejí prodejní plochy 

a ve t etím nadzemním podlaží se nacházejí kancelá e. 

 

Celková užitná plocha stavby .................................................................................. 1813,5 m2 

 - užitná plocha prodejny v 1.N.P. .................................................. 603,8 m2 

 - užitná plocha prodejny v 2.N.P. .................................................. 617,2 m2 

 - užitná plocha kancelá í ve 3.N.P. ............................................... 592,5 m2 

Zastav ná plocha polyfunk ního domu ..................................................................... 666,5 m2 
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Obestav ný prostor .................................................................................................. 6906,4 m3 

Výška budovy ............................................................................................................. 10,64 m 

 

5.2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

 Koncepce ešení polyfunk ního domu vychází z orientace stavebního pozemku 

v i sv tovým stranám, p ístupu na pozemek a z okolní zástavby.  

 Objem domu tvo í kvádr s plochou st echou. Z jižní a východní strany budova 

kopíruje hranici stavebního pozemku.  

 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 

 Polyfunk ní d m je situován v jižní ásti stavebního pozemku, p íjezdová 

komunikace vede podél severní strany stávající budovy „COPYTECHNIK“. Zbylý prostor 

stavebního pozemku tvo í zpevn né plochy – parkovací stání. Z východní strany jsou 

parkovací stání chrán na plotovou zdí z betonových tvárnic.  

 Polyfunk ní d m je tvo en železobetonovým skeletem a železobetonovým jádrem, 

ve kterém se nachází schodišt , výtahová šachta a sociální za ízení. Toto jádro je situováno 

v severní ásti domu. Jižní ást domu tvo í v prvním a druhém nadzemním podlaží 

prodejní plochy a ve t etím nadzemním podlaží kancelá e.  

 

Materiálové a barevné ešení: 

fasáda1 silikonová omítka na zateplení, barva sv tle šedá 

fasáda2 silikonová omítka na zateplení, barva tmav  šedá 

fasáda3 lehký obvodový pláš  – hliníkový – barva p írodní 

okna plastová okna – bílá barva 

zpevn né plochy 

 - parkovací stání betonová dlažba p írodní 

 - chodníky  betonová dlažba p írodní 

oplocení betonové tvárnice FACEBLOK 

oplechování poplastovaný plech 

venkovní žaluzie RAL 9006 

záme nické výrobky žárový zinek 
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5.2.2.3. Dispozi ní a provozní ešení, technologie výroby 

 Vstup pro návšt vníky prodejny je umíst n z ulice 28. íjna a vchází do hlavního 

prostoru prodejní plochy. Ze severní fasády je umíst n vchod pro pracovníky                       

a návšt vníky kancelá í. V lehkém obvodovém plášti na severní fasád  je umíst n vchod 

pro zdravotn  postižené osoby.  

V prvním nadzemním podlaží, v západní ásti prodejny, se nachází schodišt  pro 

návšt vníky a výtahová šachta, která slouží jako ve ejný p ístup do druhého nadzemního 

podlaží, kde se rovn ž nachází prodejní plocha. V hlavním prostoru prvního nadzemního 

podlaží se dále nacházejí zkušební kabinky a sociální za ízení pro návšt vníky (WC pro 

muže a ženy a WC, které je stavebn  upraveno pro osoby zdravotn  postižené). 

V neve ejné ásti se v prvním nadzemním podlaží nachází technická místnost, schodišt , 

výtahová šachta, místo pro skladování a p ijímání zboží a šatna se sprchou pro 

zam stnance obchodu.  

 V druhém nadzemním podlaží se krom  prodejní plochy a zkušebních kabinek 

nachází sociální za ízení pro zam stnance (záchody pro muže a ženy a záchod, který              

je stavebn  upraven pro osoby zdravotn  postižené). Dále se zde nachází sklad, kancelá e 

pro vedení obchodu a technická místnost.  

 Ve t etím nadzemním podlaží se nacházejí kancelá e, jednací místnost, ajová 

kuchy ka, sociální za ízení pro návšt vníky a zam stnance, kte í pracují v kancelá ích, 

dále pak sklad a technická místnost. 

 

5.2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 Polyfunk ní d m byl navržen v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.  

 Hlavní vstup do prodejny bude kontrastn  ozna en v i pozadí v minimální ší ce 

50 mm po celé délce dve ního k ídla a jsou kontrastní v i okolí. Také vstup pro zdravotn  

postižené osoby, který se nachází na severní fasád  domu, bude kontrastn  ozna en v i 

pozadí.  

 V budov  jsou navrženy dva výtahy, které svým vybavením odpovídají vyhlášce        

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 

užívání staveb. Tyto výtahy umož ují horizontální pohyb osob po celé budov . Budova           

je opat ena schodišt m ší ky 1200 mm, které má po obou stranách umíst na madla ve 

výšce 900 mm od schodiš ového stupn . Tato madla p esahují první a poslední stupe  o 
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150 mm. Madla jsou vzdálena od zdí, v nichž jsou uchycena, 60 mm. Nástupní a výstupní 

stupn  budou kontrastn  ozna eny.  

Vstupní dve e u vchodu do kancelá í jsou dvouk ídlové, ší ky 1350 mm. 

Další místo, které bylo navrženo v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb.,                 

o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb,               

je místo pro p echázení, které se nachází v míst  sjezdu z p ilehlé ulice. Místo pro 

p echázení je detailn  vykresleno ve výkresu . 10 – Detail místa pro p echázení.  

 

5.2.2.5. Bezpe nost p i užívání stavby 

Nejsou zvláštní požadavky na bezpe nost p i užívání stavby nad rámec platných 

zákon  a vyhlášek. 

 

5.2.2.6. Základní technický popis staveb 

a) stavební ešení 

Základy 

 Založení polyfunk ního domu je ešeno jako hlubinné na pilotách pr m ru              

600 mm, které budou plovoucí. Hloubka pilot bude up esn na po provedení geologického 

pr zkumu. Provedení pilot m že být navrženo v technologii vrtaných pilot, p ípadn  

p edražených pilot.  

 Po obvodu domu budou provedeny základové pásy z prostého betonu, které budou 

ukon eny v nezámrzné hloubce (900 mm) pod upravený terén. Základová deska bude 

železobetonová tlouš ky 300 mm.  

 

Hydroizolace 

Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

Glastek 40 SPECIAL MINERAL. 

 

Svislé konstrukce 

 Budova polyfunk ního domu je navržena jako ty ový monolitický železobetonový 

skelet, dopln ný železobetonovým jádrem.  

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce budou monolitické železobetonové. 
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Schodišt  

Schodišt  jsou ešena jako monolitická železobetonová. 

 

Výtahová šachta 

Výtahové šachty jsou ešeny jako monolitické železobetonové.  

 

Nenosné konstrukce 

- Sádrokartonové st ny  

- St ny ze svisle d rovaných cihel 

- Podhledy montované, sádrokartonové 

- Zdivo z cihel plných pálených 

- P edst ny z porobetonu 

 

Obvodový pláš  

 Všechny stavební konstrukce ohrani ující prostory budou spl ovat platné                     

i nezávazné normové požadavky, zejména požadavky na akustickou a tepelnou pohodu 

prost edí ( SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti staveních výrobk  – Požadavky, SN 730540 Tepelná ochrana budov). 

 

- Zd ný obvodový pláš  

Obvodový pláš  bude vyzd n ze svisle d rovaných cihel tl. 240 mm, na kterých 

bude z vn jší strany provedeno kontaktní zateplení minerální vlnou v tl. 150 mm. Fasáda 

bude tvo ena fasádní st rkou p ímo na vrstv  izolace. 

 

- Lehký obvodový pláš  

Obvodový pláš  v prvním a druhém nadzemím podlaží bude tvo en lehkým 

hlinikovým obvodovým plášt m, který bude zasklen bezpe nostním a izola ním trojsklem. 

V pásu podél stropu budou nepr hledné dílce, které budou z vnit ní strany opat eny 

kazetami s minerální vlnou. 

 

- Okna 

Okna budou z plastových rám , zasklená izola ním dvojsklem. Jsou navržená 

v sociálním za ízení budovy a v kancelá ských prostorách druhého a t etího nadzemního 
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podlaží. Barva okenních rám  bude bílá. Okna kancelá ských prostor budou opat ena 

venkovními výsuvnými žaluziemi.  

 

- Garážová vrata 

V míst  skladu a p ejímky zboží obchodu budou ze severní fasády umíst na sek ní 

garážová vrata, barvy šedé.  

 

St echa 

 St echa bude plochá, izolována dv ma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového 

pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Na vrstv  hydroizolace bude proveden zásyp 

z praného ka írku tlouš ky 50 mm.  

 

Tepelné izolace 

Obvodové st ny:  kontaktní zateplení minerální vlnou 150mm 
st echa budovy:  220 - 375 mm polystyren 
Podlaha na terénu  150 mm polystyren EPS 100 S  

 

Výpln  vnit ních otvor  

Výpln  budou dýhované hladké, zárubn  obložkové.  Dve e budou prosklené nebo 

plné podle místa ur ení. 

 

Klempí ské konstrukce 

Oplechování a parapetní plechy budou provedeny z poplastovaného plechu.  

 

Záme nické konstrukce 

Záme nické konstrukce budou proti korozi chrán ny zinkováním. Na stavb  budou 

povrchov  upravené ásti konstrukcí smontovány pomocí šroub  (nebudou sva ovány). 

 

Vytáp ní  

 Vytáp ní obchodních ploch prvního a druhého nadzemního podlaží bude provedeno 

pomocí stropních jednotek typu split, rozvodné potrubí bude p iznané a vedené po stropní 

konstrukci. Venkovní jednotky budou umíst ny na st eše objektu.  

 Vytáp ní ostatních místností v prvním a druhém nadzemním podlaží bude 

provedeno pomocí elektrických p ímotop , které budou umíst ny pod okenním otvorem 

v každé místnosti.  
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 Vytáp ní ve t etím nadzemním podlaží (kancelá e) bude ešeno pomocí tepelného 

erpadla typu vzduch – voda. Venkovní jednotka bude umíst na na st eše objektu.  

 Zdrojem tepla bude tepelné erpadlo. 

Oh ev teplé vody pro obchodní plochy bude ešen pomocí elektrického 

zásobníkového oh íva e, pro každé nadzemní podlaží samostatn . Oh ev vody ve t etím 

nadzemním podlaží bude zajišt n v zásobníku, který je sou ástí tepelného erpadla.  

 

V trání 

 V trání objektu bude mechanické, pro každé nadzemní podlaží bude k tomu ur ena 

jedna rekupera ní jednotka, která bude umíst na v technické místnosti daného podlaží. 

Tato jednotka erstvý vzduch filtruje a potrubím vedeným pod stropem, rozvádí                    

do jednotlivých místností. Potrubí odvád ného vzduchu bude také umíst no pod stropem.  

 

P ípojka elektrické energie 

 Ve variant  „A“ bude objekt napájen z rozvodné sít  z elektrom rného pilí e, který 

je umíst n na ve ejn  p ístupném míst . Elektrom rný pilí  bude napojen na stávající 

podzemní vedení NN, které se nachází v ulici Oblá. V elektrom rném pilí i se bude 

nacházet hlavní faktura ní m ení.  

 Ve variant  „B“ bude z ízena kiosková trafostanice, která bude umíst na                    

na pozemku stavby. Kiosková trafostanice bude napojena na stávající podzemní vedení 

VN, které se nachází v ulici Mojmírovc . V kioskové trafostanici bude osazeno hlavní 

faktura ní m ení a hlavní pojistky 500 A). 

 

Elektroinstalace 

 Napojení hlavního rozvad e se provede dv ma kabely AYKY 3x240+120. Kabely 

budou uloženy v zemi až do místa napojení p ípojkové sk ín  umíst né na objektu. 

Z p ípojkové sk ín  bude napojen hlavní rozvad  umístn ný v místnosti . 114 (technická 

místnost). Velikost hlavního jisti e rozvad e bude 420 A. V rozvad i bude osazeno 

nep ímé podružné m ení pro jednotlivá nadzemní podlaží. 

 

Bilance  

Osv tlení 1.NP – 3.NP     75 kW 

Zásuvkový rozvod (25 osob x 300W)   8 kW 

VZT a klimatizace      195 kW 



40 
 

Výtahy (2 x 5,7 kW)      12 kW 

Ostatní        30 kW 

Rezerva        40 kW 

Celkem p edpokládaný instalovaný p íkon   362 kW  

 

Výpo tové zatížení ostatní     177xsou .0.65=115 kW  

Výpo tové zatížení VZT a klimatizace   183xsou .0.75=138 kW  

Celkové výpo tové zatížení     253 kW  

Výpo tový proud  (cos fí 0,9)    405 A 

HLAVNÍ JISTI       420 A 

 

Zdravotechnika  

 Vnit ní vodovodní potrubí bude z plastového PPR potrubí, spojovaného polyfúzním 

sva ováním. Potrubí teplé a studené vody bude tepeln  izolováno. Za izovací p edm ty 

budou keramické, dle výb ru investora, mísící baterie v pákovém provedení. 

 Vnit ní kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC HT t sn ného 

pryžovými kroužky. Potrubí bude proti hluku izolováno návlekovou izolací.  Kanaliza ní 

potrubí uložené v zemi bude z plastového potrubí PVC KG, t sn ného pryžovými kroužky, 

uložené v pískovém loži a obsypané pískem.  Po montáži kanalizace bude provedena 

zkouška vodot snosti potrubí. 

 

Zásobování vodou – vodovodní p ípojka  

Stávající ve ejný vodovodní ad DN 100 LT se nachází na pozemku parcelního 

ísla 192/3, k.ú. Mariánské hory. Napojení na ád se provede navrtávacím pásem, 

šoupátkem se zákopovou soupravou a spojky ISO – vše v dimenzi DN 40. Tubusová 

vodom rná šachtice je umíst na na pozemku parcelního ísla 192/11 ve vzdálenosti cca 7,0 

m od místa napojení. Vodovodní p ípojka bude provedena z trub PE 100 PN16 SDR11  

D40 s vn jším ochranným plášt m. Délka vodovodní p ípojky po vodom rnou šachtu            

je cca 5,7 m, zbývající ást domovního vodovodu po obvodovou st nu domu je 74,2 m. 

Trasa vody bude stabilizována signaliza ním vodi em CY1,5 mm2.  

Každé nadzemní podlaží bude mít samostatný podružný vodom r, který bude 

umíst n v místnosti 114 (technická místnost). 
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Výpo et spot eby vody 

V objektu se p edpokládají 8 osob pracujících v obchod , ve dvou sm nách a 21 

osob pracujících v kancelá ích.  

 

Obchod 

26m3   na jednoho pracovníka v jedné sm n  v pr m ru za rok  8 x 72 l/den 

Kancelá e 

24 m3 na jednu osobu p i pr m ru 250 pracovních dn  za rok 21 x 96 l/den 

 

Pr m rná pot eba vody celkem  Qp = 2592 l/den 

Maximální denní pot eba   Qmax = 2,592 x 1,5 = 3,89 m3/den 

Maximální hodinová pot eba vody   Qh = 3,89 x 1,8/24 = 0,29 m3/ h = 0,081 l/s 

Výpo tový pr tok dle SN 75 5455  QD = 1,32 l/s 

Pot eba požární vody    Qpoz = 0 l/s 

Ro ní pot eba vody     Qrok = 946,08 m3/rok 

 

Kanalizace splašková 

Ležatá splašková kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN4, DN 125,         

DN 150 a DN 200. Celková délka venkovních rozvod  splaškové kanalizace po revizní 

šachtu je 17,0 m. Splaškové vody budou svedeny do p ípojky jednotné kanalizace. 

 

Splaškové odpadní vody: 

Pr m rné denní množství   Qp = 2592 l/den, 2,592 m3/den 

Maximální denní množství  Qmax = 2,592 x 1.5 = 3,89 m3/den 

Ro ní množství    Qrok = 946,08 m3/rok 

Pr tok odpadních vod   Qww = 3,7 l/s 

 

Kanalizace deš ová 

Ležatá deš ová kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN4, DN 125, DN 150 

a DN 200. Deš ové vody z objektu polyfunk ního domu a z parkovacího stání budou 

svedeny do reten ních nádrží. (Varianta „A“ jedna reten ní nádrž o velikosti 12 m3 
, 

varianta „B“ dv  reten ní nádrže o velikosti 6 a 3,3 m3). Na potrubí deš ové kanalizace, 

které svádí vodu z parkovacích stání, je navržen odlu ova  ropných látek, který je vhodný 
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na plochu o vým e 1500 m2. Parkovací plocha je odvodn na pomocí odvod ovacích žlab  

ACODRAIN.  

 

Množství vypoušt ných deš ových vod: 

Plocha st echy (asfaltový pás)     666,5 m2, 0,06665 ha 

Plocha zpevn ných ploch      1055 m2, 0,1055 ha 

Intenzita dešt         157 l/s.ha 

Odtokový koeficient pro st echy     1,0 

Odtokový koeficient pro zámkovou dlažbu    0,5 

 

Q = ((0,06665 x 1,0) + (0,1055 x 0,5)) x 157 =  18,75 l/s - st echa objektu – 10,5 l/s,  

  - zpevn né plochy – 8,25 l/s 

Ro ní množství deš ových vod: 

((666,5 x 1,0) + (1055 x 0,5)) x 0,8 = 955,2 m3/rok 

 

Výpo et reten ní nádrže: 

Intenzita dešt        157 l/s.ha 

Redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy 1194 m2 

Odtok srážkových vod z reten ní nádrže   6 l/s 

doba trvání srážky dané periodicity    15 min 

 

Objem reten ní nádrže (st echa + parkovací stání) 

(0,0157*1194-6)*15*60=11,5 m3 

 

Objem reten ní nádrže (pouze st echa) 

(0,0157*666,5-6)*15*60=4,02 m3 

 

Objem reten ní nádrže (pouze parkovací stání) 

(0,0157*527,5-6)*15*60=2,05 m3 

 

P ípojka jednotné kanalizace 

 Do p ípojky jednotné kanalizace budou napojeny splaškové odpadní vody 

z polyfunk ní budovy. Deš ové vody jsou svedeny do reten ní nádrže, budou zadržovány  

a postupn  vypoušt ny.  
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 P ípojka jednotné kanalizace je vedena potrubím KG DN 200 z revizní šachty            

do stávající betonové šachty, která se nachází na ve ejném kanaliza ním adu v ulici            

28. íjna. S ohledem na situaci je ást kanaliza ní p ípojky vedena pod objektem. 

 

5.2.2.7. Technická a technologická za ízení 

 V rámci výstavby polyfunk ního domu budou instalována tato technická za ízení: 

tepelné erpadlo vzduch – voda, rekupera ní jednotka vzduchotechniky, systém solárních 

panel , odlu ova  ropných látek a ve variant  „B“ bude osazena kiosková trafostanice.  

 

5.2.2.8. Zásady hospoda ení s energiemi 

Stavba polyfunk ního domu byla navržena tak, aby byla šetrná v i svému okolí        

a životnímu prost edí. V polyfunk ním dom  bude instalováno ízené v trání s rekuperací, 

vytáp ní objektu bude provedeno tepelným erpadlem vzduch – voda. Teplá užitková voda 

bude oh ívána pomocí solárních panel .  

 

5.2.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

Všechny hygienické požadavky dané platnými zákony a vyhláškami jsou spln ny. 

Stavba polyfunk ního domu nebude negativn  ovliv ovat okolí hlukem, vibracemi ani 

prašností. 

 

5.2.2.10. Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

  Vychází se z mapy radonového indexu vypracovaného eskou geologickou 

službou. Lokalita se nachází v oblasti, kde p evažuje radonový index 1 – nízký [10]. 

Polyfunk ní d m bude preventivn  chrán n proti pronikání radonu z geologického podloží 

hydroizola ní vrstvou nepropoušt jící radon. (nap . asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, 

fólie z m k eného PVC). 
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Obr. 3 Mapa radonového indexu podloží (zdroj [10]) 

 

 

Obr. 4 Legenda k map  radonového indexu podloží (zdroj [10]) 

 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

V souvislosti s p ilehlou tramvajovou tratí se p edpokládá výskyt bludných proud . 

V rámci ochrany se p edpokládá zdvojení uzem ovacího vedení v zemi, ochrana 

uzem ovacích p ívod  bandážováním, instalace diodových odd lovacích len , m ících 

desek a krabic. Na základ  kontrolního m ení budou opat ení p ed bludnými proudy 

provedena v dalších stupních projektové dokumentace. 

 

c) ochrana p ed hlukem  

 V dalších stupních projektové dokumentace budou zdroje hluku (tepelné erpadlo  

a vzduchotechnická jednotka s rekuperací) posouzeny v hlukové studii.  
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d) protipovod ová opat ení 

P edm tná stavba se nenachází v záplavovém území, proto není pot eba navrhovat 

protipovod ová opat ení. 

 

Obr. 5 Mapa záplavového území (zdroj [11]) 

 

Obr. 5 Legenda k map  záplavového území (zdroj [11]) 

 

5.2.3. P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p eložky 

 Realizace navrhovaného polyfunk ního domu vyvolá pot ebu p eložení stávajícího 

plynovodního potrubí, které se nachází na pozemcích parcelního ísla 192/10 a 192/3,      

k.ú. Mariánské Hory. Nová trasa vedení plynovodního potrubí je graficky znázorn na        

ve výkresu . 06 – Koordina ní situace – Návrh „A“ – varianta „A“ a ve výkresu                       

. 07 - Koordina ní situace – Návrh „A“ – varianta „B“. 
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 Ve variant  „A“ je stavba polyfunk ního domu napojena na stávající podzemní 

vedení NN. Elektrom rný pilí  bude umíst n na pozemku parcelního ísla 192/11,             

k.ú. Mariánské Hory.  

 Ve variant  „B“ je stavba polyfunk ního domu napojena na nov  z ízenou 

kioskovou trafostanici. Kiosková trafostanice je napojena na nov  z ízené podzemní 

vedení VN, které se napojuje na stávající podzemní vedení VN v ulici Mojmírovc .  

 V obou variantách je stavba napojena na vodovodní ad vedený v ulici Oblá. 

 Ve variant  „A“ budou veškeré splaškové a deš ové vody odvád ny do 

kanaliza ního adu, který je veden v ulici 28. íjna. 

 Ve variant  „B“ jsou splaškové a deš ové vody z polyfunk ního domu svedeny do 

kanaliza ního adu, který je veden v ulici 28. íjna. Deš ové vody ze zpevn ných ploch – 

parkovacích stání jsou svedeny do kanaliza ního adu v ulici Oblá.  

 Napojení sd lovacího vedení je jednotné. Místo napojení je ve stávajícím 

rozvad i, který je umíst n na budov  „COPYTECHNIKu“.  

 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 Vedení NN od stávajícího vedení NN po elektrom rný pilí  bude z ízeno správcem 

sít , velikost hlavního jisti e bude 420 A – varianta „A“. Pro variantu „B“ bude správcem 

sít  z ízeno nové pozemní vedení VN, na které bude napojena nová kiosková trafostanice  

o velikosti 630 kVA. Hlavní jisti  bude také 420 A.  Napojení hlavního rozvad e se 

provede dv ma kabely AYKY 3x240+120. Délka vedení bude v p ípad  varianty „A“   

73,5 m a v p ípad  varianty „B“ 74,2 m. 

 P ípojka pitné vody je navržena po vodom rnou šachtu v délce 7,0 m a v dimenzi 

DN 40. Venkovní potrubí domovního vodovodu délky 71,0 m bude rovn ž v dimenzi     

DN 32. 

 Pro variantu „A“ bude p ípojka jednotné kanalizace v dimenzi DN 200 a délky  

22,5 m.. Pro variantu „B“ bude rovn ž p ípojka jednotné kanalizace v dimenzi DN 200       

a délky 22,5 m. P ípojka deš ové kanalizace bude v dimenzi DN 200 a délky 12,5 m.  

 Dimenzi p ípojky sd lovacího vedení navrhne správce sít . Délka p ípojky              

je 12,0 m. 
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5.2.4. Dopravní ešení 

 

a) popis dopravního ešení 

P íjezd automobil  je možný z ulice Oblá, která je napojena na ulici 28. íjna.        

Ve dvorní ásti pozemku je navrženo parkovišt  pro osobní automobily zákazník  

obchodu, pro zam stnance a návšt vníky kancelá í. Na parkovišt  je také možný p íjezd 

menších zásobovacích voz , v tší automobily budou zásobovat donáškou z ulice Oblá.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zadané území se nachází na ulici 28. íjna, která je jednou z hlavních ulic m sta 

Ostravy. Ulice 28. íjna vede západním sm rem do m stského obvodu Poruba. 

Východním sm rem tato ulice vede až do centra m sta. V blízkosti zadané lokality               

se nachází sjezd na ulici Mariánskohorskou, ze které jsou sjezdy na dálnici D1, která              

je páte ní dálnicí dálni ní sít  eské Republiky.   

 

c) doprava v klidu 

 Parkovací stání byla navržena dle SN 73 6110 – projektování místních 

komunikací. Celkem bylo navrženo 37 parkovacích stání, z nichž                                       

dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb budou vyhrazena dv  parkovací stání pro osoby zvláš  t žce 

postižené.  Kompletní výpo et parkovacích stání je uveden v p íloze.  

 

5.2.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Po dokon ení stavby polyfunk ního domu a parkovací plochy budou zbylé p ilehlé 

plochy zatravn ny. 

 

b) použité vegeta ní prvky 

 V rámci náhradní výsadby bude vysazeno sedm listnatých strom , a to na pozemku 

parcelního ísla 192/1, k.ú. Mariánské Hory.  

 

c) biotechnická opat ení 

 Ne eší se.  
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5.2.6. Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Stavba nemá negativní vlivy na životní prost edí. 

V období výstavby budou vznikat následující odpady:  

Ornice a podornice bude uložena na meziskládce a použita na terénní úpravy po dokon ení 

stavby.  

Výkopový materiál a stavební odpady budou t íd ny podle zákona . 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve zn ní zákona .184/2014 Sb.,  a vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalogu 

odpad , ve zn ní vyhlášky . 374/2008 Sb.,: 

Druh odpadu kód kategorie 
Stavební a demoli ní odpady - beton 17 01 01  ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - cihla 17 01 02 ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - d evo 17 02 01 ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - sklo 17 02 02 ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - asfalt s obsahem dehtu 17 03 01 nebezpe ný 
Stavební a demoli ní odpady - asfalt bez dehtu 17 03 02 ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - železo nebo ocel 17 04 05 ostatní 
Stavební a demoli ní odpady - vyt žená zemina 17 05 04 ostatní 

Sm sný stavební nebo demoli ní odpad 17 09 03 nebezpe ný 
Tabulka 2 – Druhy odpad  

 

Vznikající odpady budou ukládány a skladovány odd len . Jejich likvidací bude 

prov ena odborná stavební firma s oprávn ním. Dodavatel stavby musí dbát na zajišt ní 

pravidelného a pe livého odvozu odpadu na místa k tomu ur ená. 

 

Období provozu: 

Odpady vznikající b hem provozu stavby mající charakter komunálního odpadu, budou 

shromaž ovány do kontejneru na komunální odpad a odváženy k likvidaci oprávn nou 

osobou nebo organizací. (nap . OZO Ostrava s.r.o., Van Gansewinkel, a.s.). 

 

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin     

a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

 Stavba polyfunk ního domu nemá vliv na p írodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 Stavba polyfunk ního domu nemá vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba podle zákona . 100/2001 Sb., nepodléhá zjiš ovacímu ízení EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínek podle jiných 

právních p edpis  

 Pro variantu „A“ návrhu „A“ nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpe nostní 

pásma. Ve variant  „B“ návrhu „A“ je umíst na kiosková trafostanice na parcele . 192/10 

k.ú. Mariánské Hory. Návrh ochranného pásma vychází dle zákona .458/2000 Sb.,            

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n  

n kterých zákon  (energetický zákon) – ve zn ní zákona . 90/2014 Sb., který stanoví 

ochranné pásmo kioskové trafostanice s p evodem z úrovn  nad 1kV a menší než 52 kV     

na úrove  nízkého nap tí 2 m od vn jšího plášt  stanice ve všech sm rech.  

 

5.2.7. Ochrana obyvatelstva 

  

Stavby se netýkají požadavky z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
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6. Vyhodnocení ekonomické náro nosti návrhu  

 

Vyhodnocení ekonomické náro nosti návrhu je provedeno pro návrh „A“ varianta „A“. 

 

6.1. Orienta ní údaje stavby 

Celková vým ra ešeného území: ............................................................................... 1896 m2 

 

Polyfunk ní d m 

Celková užitná plocha stavby .................................................................................. 1813,5 m2 

 - užitná plocha prodejny v 1.N.P. .................................................. 603,8 m2 

 - užitná plocha prodejny v 2.N.P. .................................................. 617,2 m2 

 - užitná plocha kancelá í ve 3.N.P. ............................................... 592,5 m2 

Zastav ná plocha polyfunk ního domu ..................................................................... 666,5 m2 

Obestav ný prostor .................................................................................................. 6906,4 m3 

Výška budovy ............................................................................................................. 10,64 m 

 

6.2. Rozd lení na stavební objekty 

 

SO 01 – Novostavba polyfunk ního domu 

 Novostavba polyfunk ního domu je navržena jako nepodsklepená, t ípodlažní 

budova s plochou st echou. Základy jsou ešeny jako hlubinné, piloty pr m ru 600 mm.  

Po obvodu domu budou provedeny základové pásy z prostého betonu. Základová deska 

bude monolitická železobetonová. Nosná konstrukce je navržena jako ty ový monolitický 

železobetonový skelet, dopln ný železobetonovým jádrem 

 

SO 02 – P ípojka vodovodu  

Zásobení objektu pitnou vodou je ešeno samostatnou vodovodní p ípojkou, která 

bude napojena na vodovodní ad litina DN100. Vodovod vede v ulici Oblá a je ve správ  

spole nosti OVAK a.s.  Od místa napojení vede p ípojka kolmo a za zpevn nými plochami 

je v zeleni osazena vodom rná šachta. Od šachty pak vede vodovodní p ípojka do objektu. 

Vodovodní p ípojka bude provedena z trub PE100 SDR 11 D40.  Délka vodovodní 

p ípojky po vodom rnou šachtu 7,0 m, celková délka p ípojky 74,2 m. 
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SO 03 – P ípojka jednotné kanalizace 

V rámci objektu je ešeno napojení splaškových a deš ových vod z objektu v etn  

deš ových vod ze zpevn ných ploch do ve ejné kanalizace.  Napojení deš ových vod       

ze zpevn ných ploch je ešeno p es p ed istící za ízení – odlu ova  lehkých kapalin. 

Napojení je ešeno jednotnou kanaliza ní p ípojkou, která bude napojena na stávající 

kanaliza ní ad DN400 v ulici 28. íjna. Kanaliza ní ad je v provozování spole nosti 

OVAKa.s.  V administrativním objektu vznikají pouze b žné splaškové vody komunálního 

charakteru. Deš ové vody z parkoviš  jsou napojeny na kanalizaci p es odvod ovací žlaby 

ACODRAIN se zápachovou uzáv rkou. Kanaliza ní p ípojka bude provedena v celém 

rozsahu gravita n .  Profil kanaliza ní p ípojky DN200.  Celková délka kanaliza ní 

p ípojky 22,5 m. S ohledem na situaci je ást kanaliza ní p ípojky vedena pod objektem. 

 

SO 04 – Odlu ova  ropných látek 

V rámci objektu je ešeno p e išt ní deš ových vod ze zpevn ných ploch ur ených 

k parkování. Vody ze zpevn ných ploch natékají do odlu ova e, kde dojde k jejich 

p e išt ní. 

 

SO 05 – P ípojka sd lovacího vedení 

 P ípojka sd lovacího vedení bude zhotovena správcem této sít .  

 

SO 06 – P eložka p ípojky plynovodu 

Tato ást projektu eší p eložku stávající plynovodní p ípojky v etn  p emíst ní 

HUP spolu s plynom rem. Nutnost provedení p eložky je zp sobena stavebními úpravami.  

Stávající p ípojka je napojena na nízkotlaký plynovod v ulici Oblá PE D110. 

Stávající místo napojení bude odkopáno a místo napojení bude zaslepeno opravnou 

tvarovkou. P eložená p ípojka pak bude napojena na stejný plynovodní ad – cca 9,5 m      

od místa p vodního napojení. Napojení na ad se provede elektrotvarovkou. Od místa 

napojení vede plynovodní p ípojka k areálu, kde v zelené ploše bude umíst n nový hlavní 

uzáv r plynu spolu s plynom rem. Plynovodní p ípojka bude provedena ve stejné dimenzi 

– DN50. Délka p ípojky 2,5 m. Od HUP pak vede zemní ást domovního plynovodu, který 

se propojí se stávajícím rozvodem plynu u p vodního místa HUP. Domovní plynovod 

bude proveden v profilu DN63, délka plynovodu 35,0 m. 
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SO 07 – P ípojka vedení NN 

 P ípojka vedení NN bude napojena na stávající podzemní vedení NN v ulici Oblá. 

Délka p ípojky od místa napojení po elektrom rný pilí  bude cca 1,5 m.  Délka vnit ního 

podzemního vedení p ípojky NN bude 73,5m.  

 

SO 08 – Komunikace a zpevn né plochy 

 Chodníky, a  už nov  z ízené nebo rekonstruované, budou tvo eny betonovou 

zámkovou dlažbou a budou ohrani eny obrubníky. Parkovací plochy jsou taktéž navrženy 

z betonové zámkové dlažby.  

 

SO 09 – Sadové úpravy 

 V rámci sadových úprav bude vysázeno šest listnatých strom .  

 

Dopl kovými náklady jsou kontejnery na komunální odpad. 

 

6.3. Propo et ekonomické náro nosti 

 

 

 

P.  NÁZEV MJ 
PO ET 

MJ 
K /MJ CELKEM K  

  

I. POZEMEK 

  - m2 1 896 2 500 4 740 000 K  

CELKEM ZA PRVNÍ ÁST 4 740 000 K  

  

II. STAVEBNÍ ÁST 

SO01 NOVOSTAVBA POLYFUNK NÍHO DOMU 

- Obchodní plochy m3 4 738 5 800 27 480 400 K  

- Kancelá ské plochy m3 2 580 6 420 16 563 600 K  

SO 02 P ÍPOJKA VODOVODU 

- 
Vodovod v zastav ném území - 
pažená rýha ve vozovce 

bm 7,0 6 140 42 980 K  
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- 
Vodovod v zastav ném území - 
pažená rýha nezpevn ná 

bm 74,2 2 990 221 858 K  

SO 03 
P ÍPOJKA JEDNOTNÉ 
KANALIZACE 

bm 23 4 100 92 250 K  

SO 04 
ODLU OVA  ROPNÝCH 
LÁTEK 

ks 1 
139 
250 

139 250 K  

SO 05 
P ÍPOJKA SD LOVACÍHO 
VEDENÍ 

bm       

SO 06 P ELOŽKA P ÍPOJKY PLYNOVODU 

- 
Odstran ní stávající p ípojky - 
vozovka 

bm 1,0 7 070 7 070 K  

- 
Odstran ní stávající p ípojky - 
nezpevn ná plocha 

bm 30,0 5 475 164 250 K  

- Nová p ípojka plynovodu - vozovka bm 2,5 14 140 35 350 K  

- 
Nová p ípojka plynovodu - 
nezpevn ná plocha 

bm 35,0 10 950 383 250 K  

SO 07 P ÍPOJKA VEDENÍ NN bm 75,0 1 507 113 025 K  

CELKEM ZA DRUHOU ÁST 45 243 283 K  

  

III. VENKOVNÍ ÚPRAVY 

SO 08 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY 

- Nov  realizované zpevn né plochy m2 1 070,0 2 445 2 616 150 K  

- Rekonstruované zpevn né plochy m2 151,5 2 645 400 718 K  

- Odvod ovací žlab m 112,5 2 260 254 250 K  

- Dopravní zna ení - svislé ks 3 2 800 8 400 K  

- Dopravní zna ení - vodorovné bm 291,0 856 249 096 K  

SO 09 SADOVÉ ÚPRAVY         

- Založení trávníku parkového m2 113,0 128 14 464 K  

- Pokácení strom  ks 6 3 450 20 700 K  

- Odstran ní pa ez  ks 6 3 450 20 700 K  

- Výsadba nových strom  ks 7 2 760 19 320 K  

CELKEM ZA T ETÍ ÁST 3 603 798 K  

  

IV. DOPL KOVÉ NÁKLAD 

- Zdivo z betonových blok  m3 10,0 6 493 64 930 K  

- Kontejnery ks 4 8 316 33 264 K  

CELKEM ZA TVRTOU ÁST 98 194 K  
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Tabulka 3 – Propo et ekonomické náro nosti 

 

Celková cena navrhované varianty je 64 194 471 K  bez DPH. [12],[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROJEKTOVÉ A PR ZKUMNÉ PRÁCE 

- PR ZKUMNÉ PRÁCE % 0,6 301 699 K  

- PROJEKTOVÉ PRÁCE % 8,5 4 274 075 K  

CELKEM ZA PÁTOU ÁST 4 575 774 K  

  

VI. NÁKLADY NA UMÍST NÍ STAVBY 

- ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  % 2,0 1 005 665 K  

- PROVOZNÍ VLIVY % 0,8 402 266 K  

- ÚZEMNÍ VLIVY % 4,0 2 011 329 K  

CELKEM ZA ŠESTOU ÁST 3 419 260 K  

  

VII. REZERVA 

    % 5,0 2 514 162 K  

CELKEM ZA SEDMOU ÁST 2 514 162 K  

 
CENA OBJEKT  (BEZ DPH) 

    64 194 471 K  
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7. Záv r 

 

Výsledkem mé diplomové práce je výb r vhodného návrhu zástavby proluky 

v Ostrav  – Mariánských horách a Hulvákách. Za tímto ú elem jsem vypracoval t i 

návrhy, provedl SWOT analýzu a vyhodnocení. Na základ  provedení SWOT analýzy byl 

vybrán návrh „A“ – Polyfunk ní d m. Návrh polyfunk ního domu byl dále rozpracován. 

Z d vodu nedostate ných informací ohledn  dimenzí sítí technické infrastruktury, byly 

vypracovány dv  varianty návrhu „A“.  

 

V návrhu „A“ byl navržen polyfunk ní d m v etn  parkovací plochy. Objekt byl 

navržen ze sloupové monolitické železobetonové konstrukce, s monolitickým 

železobetonovým jádrem a plochou st echou. Obvodový pláš  v prvním a druhém 

nadzemním podlaží je z lehkého obvodového plášt  (hliníková konstrukce) a z cihelných 

tvárnic. Obvodový pláš  ve t etím nadzemním podlaží je z cihelných tvárnic. Budova 

polyfunk ního domu bude zateplena kontaktním zateplením z minerální vlny. Parkovací 

plochy budou z betonových dlaždic.  

 

 V návrhu „B“ byl navržen parkovací d m, který bude tvo it ocelová konstrukce 

s pr hledným obvodovým plášt m. Tato konstrukce bude dopln na automatickým 

parkovacím systémem, který umožní parkování co nejvyššímu po tu osobních automobil .  

  

Návrh „C“ byl vypracován jako parková úprava stávající proluky. Na území bylo 

umíst no d tské h išt  a vysazeny listnaté a jehli naté stromy a ke e.  

 

 Podle mého názoru je návrh „A“ nejvíce životaschopný, a to z toho d vodu, že 

v okolí stávající proluky nejsou kvalitní obchodní a kancelá ské plochy. Sou asné  

obchodní a kancelá ské plochy se nacházejí ve stávajících budovách, které jsou mnohdy 

více než 100 let staré a nevyhovují dnešním nárok m ze strany nájemc . Sou ástí návrhu 

„A“ je také ekonomické zhodnocení návrhu.   
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P íloha .1 

Výpo et parkovacích stání 

 

 



VÝPO ET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

 

Dle SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

 

Celkový po et stání pro ešené území: 

 

 

 

N - celkový po et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo - základní po et odstavných stání 

Po - základní po et parkovacích stání 

ka - sou initel vlivu stupn  automobilizace pro posuzované území 

kp - sou initel redukce po tu stání pro dané území. Neuplat uje se u bytových staveb. 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

Po et vozidel/1000 obyvatel 700 600 500 400 333 290 

Stupe  automobilizace 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 

Sou initel ka 1,75 1,5 1,25 1 0,84 0,73 

Tabulka – ur ení sou initele vlivu stupn  automobilizace pro dané území 

 

Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velmi dobrou 

kvalitou dostupnosti. 

 

Výpo et parkovacích stání pro komer ní ást: 

 

 

 

1. Prodejní plochy 

Na každých 50 m2 prodejní plochy p ipadá 1 parkovací stání. Plocha obchodu je 1221 m2, což 

znamená, že této ploše odpovídá 24,42 stání. 

 



Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 

 

 návrh 19 parkovacích stání + 1 bezbariérové stání 

(dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní 

staveb jsou vzhledem k devatenácti parkovacím míst m posta ující dv  bezbariérová 

parkovací stání pro osoby ZTP.) 

 

2. Kancelá ské plochy 

Na každých 35 m2 kancelá ské plochy p ipadá 1 parkovací stání. Plocha kancelá í                      

je 592,5 m2, což znamená, že této ploše odpovídá 16,93 stání. 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 

Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velmi dobrou 

kvalitou dostupnosti. 

 

 návrh 13 parkovací stání + 1 bezbariérové stání 

 

Celkový po et pot ebných parkovacích míst je 32. Dle projektové dokumentace budou 

parkovací místa rozd lena takto: 

 

Vzhledem k tomu, že ešená lokalita poskytuje dostatek místa, bude po et parkovacích 

stání zvýšen z 34 na 37 parkovacích míst, z toho budou dv  parkovací místa upravena 

dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové 

užívání staveb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .2 

Výpo et vodovodní p ípojky 

 



 VÝPO ET DIMENZE VODOVODNÍ P ÍPOJKY  

 

Dle SN 75 5455 – Výpo et vnit ních vodovod  

 

Výpo et dimenze vodovodní p ípojky závisí na výpo tovém pr toku, který záleží na druhu 

budovy, po tu, druhu a sou asnosti používání jednotlivých výtokových armatur a požárních 

hydrant  – pot eba požární vody.  

 

Výpo tový pr tok studené nebo teplé vody QD v l/s pro rodinné a bytové domy, 

administrativní budovy, jednotlivé prodejny (s rovnom rných odb rem vody pouze 

k osobní hygien  zam stnanc  a úklidu)  

 

 

kde: 

QD ............. výsledný pr tok pro budovy nebo skupiny za izovacích p edm t , u kterých se  

 p edpokládá hromadné a nárazové použití výtokových armatur 

QA ............. jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a za ízení, v l/s, podle 

 tabulky 1 

n ................ po et výtokových armatur stejného druhu 

m ............... po et druh  výtokových armatur 

 

Návrh sv tlosti potrubí 

 

kde: 

di ............... sv tlost potrubí (vnit ní pr m r trubky) v mm 

QD ............. výsledný pr tok pro budovy nebo skupiny za izovacích p edm t , u kterých se  

 p edpokládá hromadné a nárazové použití výtokových armatur 

vd ............... pr to ná rychlost, v m/s  

 

Za izovací p edm ty – návrh vodovodní p ípojky 



Po et Výtokové armatury DN 
Jmenovité 

výtoky 
QA [l/s  

18 Nádržkový splachova  15 0,15 
15 Sm šovací baterie u umyvadla 15 0,2 
1 Sm šovací baterie u d ezu 15 0,2 
5 Sm šovací baterie sprchová 15 0,2 
6 Tlakový splachova  u pisoár  15 0,3 

Tabulka 1. – Jmenovité výtoky QA,  

 

Výpo tový pr tok 

  

 

Návrh sv tlosti potrubí 

 

 

Vnit ní pr m r potrubí vodovodní p ípojky musí být v tší než 25,5 mm, proto bylo navrženo 

potrubí PE 100 RC - SDR 11 - D40 - tl. st ny 3,7 mm, to znamená, že vnit ní pr m r potrubí 

bude 32,6 mm.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .3 

Výpo et kanaliza ní p ípojky 

 



 VÝPO ET DIMENZE KANALIZA NÍ P ÍPOJKY  

 

Dle SN EN 12056 Vnit ní kanalizace – Gravita ní systémy 

 

Pr tok odpadních vod je závislý na výpo tovém odtoku, který závisí na zvoleném systému 

kanalizace a sou initeli K odvozeným podle druhu budovy. V souladu s SN EN 12056 – 2 

byl pro návrh použit systém I. 

Pro výpo et kanaliza ní p ípojky byl použit výpo tový program na http://voda.tzb-info.cz/ 

 

Výpo tový pr tok v jednotné kanalizaci 

 

 

kde: 

Qrw ....... výpo tový pr tok v jednotné kanalizaci 

Qww ...... pr tok odpadních vod 

Qr ......... množství deš ových odpadních vod 

Qc ......... trvalý pr tok odpadních vod 

Qp ......... erpaný pr tok odpadních vod 

 

Pr tok odpadních vod  

 

 

kde: 

Qww ...... pr tok odpadních vod 

K  ......... sou initel odtoku K = 0,5 

DU ....... výpo tový odtok jednotlivých za izovacích p edm t  

 

Celkový návrhový pr tok odpadních vod 

 

 

 

 



Množství deš ových odpadních vod  

 

kde: 

i ............ intenzita dešt  157 l/s.ha 

A .......... p dorysný pr m t odvod ované plochy 

C .......... sou initel odtoku vody z odvod ované plochy 

 

 

Za izovací p edm ty – návrh kanaliza ní p ípojky 

Po et Za izovací p edm t 
Výpo tový 
odtok DU 

[l/s] 

17 umyvadlo 0,5 
15 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6l) 2 
2 Sprcha – vani ka bez zátky 0,6 

3 
Keramická voln  stojící nebo záv sná výlevka 

s napojením DN 100 
2,5 

6 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachova em 0,8 

1 Kuchy ský d ez 0,8 
Tabulka 1 – Výpo tové odtoky DU 

 

Výpo et pr toku odpadních vod 

 

 

Výpo et celkového návrhového pr toku odpadních vod 

 

 

Výpo et trvalého pr toku odpadních vod 

 

 

Výpo et erpaného pr toku odpadních vod 

 

 

 

 



Výpo et množství deš ových odpadních vod 

- Plochá st echa – asfaltové pásy 

= 10,46 l/s 

 

- Zpevn ná plocha – betonová dlažba 

  

 

- Celkové množství deš ových odpadních vod 

 

 

Výpo et výpo tového pr toku v jednotné kanalizaci 

 

 

 

 

Obrázek 1 – návrh a posouzení kanaliza ní p ípojky podle výpo tového programu na 

http://voda.tzb-info.cz/ 

 

P ípojka jednotné kanalizace je navržena v dimenzi DN 200. Sklon p ípojky jednotné 

kanalizace je navržen 2 %, navržený materiál je PVC.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .4 

Studie zastín ní 

 

 



POSOUZENÍ ZASTÍN NÍ OBYTNÝCH BUDOV 

V SOUVISLOSTI S NOV  NAVRHOVANOU STAVBOU 

 

Dle SN 73 4301 - Obytné budovy 

1. Stávající území 

 Dot ené území je sou ástí m stské blokové zástavby vymezené ulicemi 28. íjna, 

Kollárova a Oblá, a bytovým domem (budova 1) umíst ným voln  v prostoru. Prostor stavby 

je rovinný, ást ur ená k zástavb  vytvá í proluku mezi budovami. 

 

2. Navrhovaná stavba 

 Navrhovaná stavba je t í podlažní budova. St echa objektu je plochá, nejvyšší bod 

budovy je 10,64 m nad terénem.  

 

3. Posuzované stavby 

 V bezprost edním okolí, které bude zastín né navrhovanou stavbou, jsou dv  obytné 

budovy: 

 

Budova 1  

Samostatný obytný d m o t ech nadzemních podlažích. 

Budova 1 se nachází p ibližn  46 metr  od navrhovaného objektu. 

 

Budova 2 

P ízemní obytný d m , poz statek p vodní zástavby.  

Budova 2 se nachází p ibližn  27,5 metru od navrhovaného objektu. 

 

4. Zp sob posouzení a vyhodnocení 

 Posouzení bylo provedeno podle metodiky SN 73 4301 – Obytné budovy grafickým 

zp sobem, a to pomocí diagramu zastín ní pro den 1. b ezna, který je sou ástí normy SN 73 

4301 – Obytné budovy. Jako podklad byla použita katastrální mapa. Sm rov  je mapový 

podklad v souladu se sou adnicemi S – JTSK. Posuzované body byly vybrány takto: 

 

 

 



Budova 1 

Byla vyhodnocena místa oken p ízemních byt  na krajích a uprost ed bloku. Výška 

posuzovaných bod  byla stanovena m ením na 2,5 m. 

 

Budova 2 

Z d vodu nep ístupnosti posuzované dvorní ásti budovy byl k posouzení zvolen teoretický 

bod – pata budovy, tak aby jakékoliv umíst ní okna bylo vždy p ízniv jší.  

 

5. Výsledné posouzení 

Budova 1 

Z diagram  (výkresy . 12-14) je z ejmé, že v posuzovaných bodech A a B vyhoví oslun ní 

stávající budovy bez zahrnutí stín  z nov  navrhované budovy. V posuzovaném bod  C bude 

nov  navrhovaná budova vrhat stín na stávající bytovou budovu v ase od 7 hodin do 7 hodin 

a 40 minut.  

 

Doba proslun ní posuzovaného bodu A je 5 hodin – vyhovuje. 

Doba proslun ní posuzovaného bodu B je 6 hodin a 40 minut – vyhovuje. 

Doba proslun ní posuzovaného bodu C je 5 hodin a 45 minut – vyhovuje. 

 

Budova 2 

Z diagramu (výkres . 15) je z ejmé, že v posuzovaném bod  vyhoví oslun ní stávající 

budovy bez zahrnutí stín  z nov  navrhované budovy.  

 

Doba proslun ní posuzovaného bodu D je 5 hodin a 40 minut – vyhovuje. 

 

6. Záv r 

Navrhovaná stavba neovlivní zastín ní sousedních obytných budovy nad rámec 

normov  p ípustných požadavk .  

 

 

 

 

 

 



7. Seznam p íloh 

Výkres . 11 .................................................... Studie zastín ní, celková situace 

Výkres . 12 .................................................... Studie zastín ní, budova 1, posuzovaný bod A 

Výkres . 13 .................................................... Studie zastín ní, Budova 1, posuzovaný bod B 

Výkres . 14 .................................................... Studie zastín ní, Budova 1, posuzovaný bod C 

Výkres . 15 .................................................... Studie zastín ní, Budova 2, posuzovaný bod D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .5 

Studie denního osv tlení 

 

  



POSOUZENÍ INITELE DENNÍHO OSV TLENÍ OBYTNÝCH 

BUDOV V SOUVISLOSTI S NOV  NAVRHOVANOU 

STAVBOU 

 

Dle SN 73 0580 -1:2007 – Denní osv tlení budov – základní požadavky 

Dle SN 73 0580 -2:2007 – Denní osv tlení obytných budov  

 

1. Stávající území 

 Dot ené území je sou ástí m stské blokové zástavby vymezené ulicemi 28. íjna, 

Kollárova a Oblá, a bytovým domem (budova 1) umíst ným voln  v prostoru. Prostor stavby 

je rovinný, ást ur ená k zástavb  vytvá í proluku mezi budovami. 

 

2. Navrhovaná stavba 

 Navrhovaná stavba je t ípodlažní budova. St echa objektu je plochá, nejvyšší bod 

budovy je 10,64 m nad terénem.  

 

3. Posuzované stavby 

 V bezprost edním okolí, které bude zastín né navrhovanou stavbou, jsou dv  obytné 

budovy: 

 

Budova 1  

Samostatný obytný d m o t ech nadzemních podlažích. 

Budova 1 se nachází p ibližn  46 metr  od navrhovaného objektu. 

 

Budova 2 

P ízemní obytný d m, poz statek p vodní zástavby.  

Budova 2 se nachází p ibližn  56,5 metru od navrhovaného objektu. 

 

4. Zp sob posouzení a vyhodnocení 

 Posouzení bylo provedeno podle metodiky SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky a SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení obytných budov. Bylo 

posuzováno, zda venkovní stín ní nov  navrhované budovy zajistí p ístup denního sv tla 



k pr elí sousedních budov v dostate né mí e. Jako podklad byla použita katastrální mapa. 

Sm rov  je mapový podklad v souladu se sou adnicemi S – JTSK. Posuzované body byly 

vybrány takto: 

 Protože p dorysná pozice oken nebyla zam ena byla posouzena místa na kolmici     

ke stínícím bod m, jako nejnep ízniv jší možná místa na fasád  posuzovaných objekt . 

 

5. Výsledné posouzení 

 Posuzování bylo provedeno graficky, konstrukcí ez  v místech nejnep ízniv ji 

ovlivn ných navrhovanou budovou. Z ez  byly ode teny úhly  (°)stín ní, a výsledek byl 

porovnán s požadavky uvedenými v tabulce B.1. normy SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky.  

 

Stávající budovy byly za azeny do kategorie 3 – prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé 

adové zástavb  v centrech m st.  

 

Vyhodnocení pro budovy 1 a 2: 

 

Nam ené úhly stín ní jsou: 

 

Budova 1  

 9,7° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

Budova 2 

 8,9° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

6. Záv r 

Hodnoty pro budovy 1 a 2 jsou ve všech kritických místech s dostate nou rezervou 

menší než v tabulce B.1, tj. požadovaných 36°, proto hodnoty initele denního  osv tlení 

Dw posuzovaných budov vyhovují. 

 

7. Seznam p íloh 

Výkres . 16 .................................................... Studie denního osv tlení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .5 

Studie denního osv tlení 

 

  



POSOUZENÍ INITELE DENNÍHO OSV TLENÍ OBYTNÝCH 

BUDOV V SOUVISLOSTI S NOV  NAVRHOVANOU 

STAVBOU 

 

Dle SN 73 0580 -1:2007 – Denní osv tlení budov – základní požadavky 

Dle SN 73 0580 -2:2007 – Denní osv tlení obytných budov  

 

1. Stávající území 

 Dot ené území je sou ástí m stské blokové zástavby vymezené ulicemi 28. íjna, 

Kollárova a Oblá, a bytovým domem (budova 1) umíst ným voln  v prostoru. Prostor stavby 

je rovinný, ást ur ená k zástavb  vytvá í proluku mezi budovami. 

 

2. Navrhovaná stavba 

 Navrhovaná stavba je t ípodlažní budova. St echa objektu je plochá, nejvyšší bod 

budovy je 10,64 m nad terénem.  

 

3. Posuzované stavby 

 V bezprost edním okolí, které bude zastín né navrhovanou stavbou, jsou dv  obytné 

budovy: 

 

Budova 1  

Samostatný obytný d m o t ech nadzemních podlažích. 

Budova 1 se nachází p ibližn  46 metr  od navrhovaného objektu. 

 

Budova 2 

P ízemní obytný d m, poz statek p vodní zástavby.  

Budova 2 se nachází p ibližn  56,5 metru od navrhovaného objektu. 

 

4. Zp sob posouzení a vyhodnocení 

 Posouzení bylo provedeno podle metodiky SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky a SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení obytných budov. Bylo 

posuzováno, zda venkovní stín ní nov  navrhované budovy zajistí p ístup denního sv tla 



k pr elí sousedních budov v dostate né mí e. Jako podklad byla použita katastrální mapa. 

Sm rov  je mapový podklad v souladu se sou adnicemi S – JTSK. Posuzované body byly 

vybrány takto: 

 Protože p dorysná pozice oken nebyla zam ena byla posouzena místa na kolmici     

ke stínícím bod m, jako nejnep ízniv jší možná místa na fasád  posuzovaných objekt . 

 

5. Výsledné posouzení 

 Posuzování bylo provedeno graficky, konstrukcí ez  v místech nejnep ízniv ji 

ovlivn ných navrhovanou budovou. Z ez  byly ode teny úhly  (°)stín ní, a výsledek byl 

porovnán s požadavky uvedenými v tabulce B.1. normy SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky.  

 

Stávající budovy byly za azeny do kategorie 3 – prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé 

adové zástavb  v centrech m st.  

 

Vyhodnocení pro budovy 1 a 2: 

 

Nam ené úhly stín ní jsou: 

 

Budova 1  

 9,7° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

Budova 2 

 8,9° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

6. Záv r 

Hodnoty pro budovy 1 a 2 jsou ve všech kritických místech s dostate nou rezervou 

menší než v tabulce B.1, tj. požadovaných 36°, proto hodnoty initele denního  osv tlení 

Dw posuzovaných budov vyhovují. 

 

7. Seznam p íloh 

Výkres . 16 .................................................... Studie denního osv tlení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .5 

Studie denního osv tlení 

 

  



POSOUZENÍ INITELE DENNÍHO OSV TLENÍ OBYTNÝCH 

BUDOV V SOUVISLOSTI S NOV  NAVRHOVANOU 

STAVBOU 

 

Dle SN 73 0580 -1:2007 – Denní osv tlení budov – základní požadavky 

Dle SN 73 0580 -2:2007 – Denní osv tlení obytných budov  

 

1. Stávající území 

 Dot ené území je sou ástí m stské blokové zástavby vymezené ulicemi 28. íjna, 

Kollárova a Oblá, a bytovým domem (budova 1) umíst ným voln  v prostoru. Prostor stavby 

je rovinný, ást ur ená k zástavb  vytvá í proluku mezi budovami. 

 

2. Navrhovaná stavba 

 Navrhovaná stavba je t ípodlažní budova. St echa objektu je plochá, nejvyšší bod 

budovy je 10,64 m nad terénem.  

 

3. Posuzované stavby 

 V bezprost edním okolí, které bude zastín né navrhovanou stavbou, jsou dv  obytné 

budovy: 

 

Budova 1  

Samostatný obytný d m o t ech nadzemních podlažích. 

Budova 1 se nachází p ibližn  46 metr  od navrhovaného objektu. 

 

Budova 2 

P ízemní obytný d m, poz statek p vodní zástavby.  

Budova 2 se nachází p ibližn  56,5 metru od navrhovaného objektu. 

 

4. Zp sob posouzení a vyhodnocení 

 Posouzení bylo provedeno podle metodiky SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky a SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení obytných budov. Bylo 

posuzováno, zda venkovní stín ní nov  navrhované budovy zajistí p ístup denního sv tla 



k pr elí sousedních budov v dostate né mí e. Jako podklad byla použita katastrální mapa. 

Sm rov  je mapový podklad v souladu se sou adnicemi S – JTSK. Posuzované body byly 

vybrány takto: 

 Protože p dorysná pozice oken nebyla zam ena byla posouzena místa na kolmici     

ke stínícím bod m, jako nejnep ízniv jší možná místa na fasád  posuzovaných objekt . 

 

5. Výsledné posouzení 

 Posuzování bylo provedeno graficky, konstrukcí ez  v místech nejnep ízniv ji 

ovlivn ných navrhovanou budovou. Z ez  byly ode teny úhly  (°)stín ní, a výsledek byl 

porovnán s požadavky uvedenými v tabulce B.1. normy SN 73 0580-1:2007 Denní osv tlení 

budov – základní požadavky.  

 

Stávající budovy byly za azeny do kategorie 3 – prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé 

adové zástavb  v centrech m st.  

 

Vyhodnocení pro budovy 1 a 2: 

 

Nam ené úhly stín ní jsou: 

 

Budova 1  

 9,7° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

Budova 2 

 8,9° (nejvyšší místo navrhované budovy – atika) 

 

6. Záv r 

Hodnoty pro budovy 1 a 2 jsou ve všech kritických místech s dostate nou rezervou 

menší než v tabulce B.1, tj. požadovaných 36°, proto hodnoty initele denního  osv tlení 

Dw posuzovaných budov vyhovují. 

 

7. Seznam p íloh 

Výkres . 16 .................................................... Studie denního osv tlení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .6 

Fotodokumentace  

stávajícího stavu 

 

  



 

Letecký snímek zadané lokality 

  

Severozápadní pohled – vjezd do území 



 

Severozápadní pohled – vjezd do území 

 

 

  

Severní pohled 



 

Jihovýchodní pohled 

 

 

 

Jihovýchodní pohled 

 



 

Jihozápadní pohled 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .15 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

OVANET a.s. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .7 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

EZ Distribuce a.s. 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .8 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

OVAK a.s. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .9 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

RWE GasNet s.r.o. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .10 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

Telefónica O2 a.s. 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .11 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

Dalkia eská Republika a.s. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .12 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

Dalkia Industry CZ a.s. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .13 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .14 

Vyjád ení k žádosti o existenci sítí spole nosti 

Ostravské Komunikace a.s. 






