
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

Objemová studie - polyfunkční dům v Moravské Ostravě 

Volume study - polyfunctional building in Moravská Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentka:       Adéla Škarková 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Ondřej Vašíček 

Ostrava 2015 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě .........................................  podpis studenta .......................................  



 

 

Prohlašuji, že: 

 jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 školní 

dílo, 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3), 

 souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO, 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

 bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše), 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ........................................   podpis studenta ........................................  



 

 

Anotace 
 

 ŠKARKOVÁ, A.: Objemová studie polyfunkčního domu na nároží ulic Hollarova x 

Šubertova v Moravské Ostravě, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

městského inženýrství, 2015, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Vašíček, Počet stran: 35  

 

 Úkolem bakalářské práce je navrhnout vhodný polyfunkční dům v proluce na nároží ulic 

Hollarova x Šubertova v Moravské Ostravě. Studie jsou vyhotoveny ve dvou variantách lišící 

se dispozičním řešením podlaží polyfunkčního domu. Práce je zpracována na úrovni studie a 

zaměřuje se na dispoziční řešení, celkový vzhled, na dopravní a inženýrské obsluhy, 

typologické řešení všech podlaží navržené zástavby a ekonomické vyhodnocení. Nedílnou 

součástí práce je výpočet statické dopravy a propočet stavby. 

 

 Klíčová slova: Objemová studie, polyfunkční dům, proluka, Moravská Ostrava , podlaží 

 

Anotation 
 

 ŠKARKOVÁ, A.: A volumetric study of a polyfunctional building at the corner of Hollarova 

and Šubertova streets in Moravská Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Technical 

University of Ostrava, Department of Urban Construction and Engineering, 2015, Thesis 

supervisor: Ing. Ondřej Vašíček, Number of pages: 35 

 

 The subject of the bachelor thesis is to design a suitable polyfunctional building in the gap site 

at the corner of Hollarova and Šubertova streets in Moravská Ostrava. These studies are made 

in two variants that differentiate in the layout solution of the polyfunctional building. The 

thesis is carried out on the level of study and focuses on the layout solution, overall 

appearance, transportational and engineering services, typological solutions of all floors of the 

designed building and economical evaluation. The thesis also contains the calculation of the 

static traffic and the calculation of the building. 

 

Key words: Volumetric study, polyfunctional building, gap site, Moravská  Ostrava, floors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

Seznam použitého značení: .....................................................................................................6 

1. Úvod ...............................................................................................................................6 

1.1. Předmět bakalářské práce .........................................................................................7 

1.2. Cíl bakalářské práce .................................................................................................7 

1.3. Rozvaha o bakalářské práci ......................................................................................7 

1.4. Získané podklady .....................................................................................................8 

2. Teoretická východiska .....................................................................................................9 

2.1. Polyfunkční ́dům ......................................................................................................9 

2.2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) .....9 

2.3. Územní plánování .................................................................................................. 10 

2.4. Územní plán ........................................................................................................... 10 

2.5. Veřejná infrastruktura ............................................................................................. 10 

2.5.1. Dopravní infrastruktura ................................................................................... 10 

2.5.2. Technická infrastruktura .................................................................................. 10 

3. Popis Ostravy ................................................................................................................ 11 

3.1. Historie města Ostravy ........................................................................................... 11 

3.2. Občanská vybavenost ............................................................................................. 12 

3.3. Dopravní dostupnost zájmového území .................................................................. 12 

3.3.1. Silniční doprava .............................................................................................. 13 

3.3.2. Hromadná přeprava osob ................................................................................. 13 

3.4. Současný život v Moravské Ostravě a Přívozu ........................................................ 13 

3.5. Regulativ zájmového území́ .................................................................................... 14 

3.5.1. Funkční využití ............................................................................................... 14 

4. Řešené území ................................................................................................................ 15 



 

 

4.1. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby .................. 15 

4.2. Stávající stav řešeného území ................................................................................. 16 

4.3. Limity řešeného území ........................................................................................... 17 

4.3.1. Technická infrastruktura .................................................................................. 18 

5. Návrh řešení zájmového území ...................................................................................... 19 

5.1. Definice řešených variant ....................................................................................... 19 

5.1.1. Varianta 1........................................................................................................ 19 

5.1.2. Varianta 2........................................................................................................ 20 

6. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 

území ................................................................................................................................... 22 

7. Propočet investičních nákladů ....................................................................................... 34 

7.1. Propočet ................................................................................................................. 34 

7.2. SWOT analýza ....................................................................................................... 37 

7.3. Zhodnocení variant ................................................................................................. 38 

8. Závěr ............................................................................................................................. 39 

9. Seznam použitých informačních zdrojů 

10. Seznam tabulek a obrázků 

11. Seznam příloh 

12. Seznam výkresové části 

 

 

 



 

 

Seznam použitého značení: 

ČEZ  České energetické závody 

ČSN    Česká státní norma 

ČÚZK  Český úřad zemědělský a katastrální 

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DÚR  Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

ka= 0,963  Součinitel vlivu automobilizace 

kk  Kuchyňský kout 

kp= 0,25  Součinitel redukce počtu stání = skupina C = stavby v centru obce, historickém 

 jádru, velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

kr Koeficient redukce 

KV Konstrukční výška 

LV  List vlastnictví 

NN  Nízké napětí 

NP    Nadzemní podlaží 

Oo  Odstavná stání 

Po  Parkovací stání 

PP  Podzemní podlaží 

Sb.  Sbírky 

SJM  Společné jmění manželů 

VN  Vysoké napětí 

ŽB   Železobeton



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    ŠKARKOVÁ ADÉLA 

6 

 

1. Úvod 

Stavitelství 20. století  nemá jednotný styl. Slohy a styly na sebe často nereagují a jsou natolik 

odlišné, že mezi jednotlivými architektonickými proudy neexistují styčné body. Objevil se 

nový požadavek stavět funkčně a levně. Estetická část díla byla často potlačena na úkor těchto 

dvou požadavků. To způsobilo, že se inženýrství oddělilo od architektury a každý z těchto 

oborů se ubírá lehce odlišnou cestou. Pro 20. a 21. století je typické využívání pravých úhlů, 

které umožňují efektivněji využít prostor, typická je práce s novými materiály (ocel, sklo 

a beton), které díky svým vlastnostem umožňují hledat nová řešení. 

Městské inženýrství má jistou specifickou vlastnost oproti jiným oborům. Vytváří 

servis lidem na území daného města. Tedy tento obor se přímo dotýká celého spektra 

obyvatelstva. Samotná výstavba má nepostradatelný vliv na kvalitu dané služby a 

spokojeného bydlení. Důležitým územím velkých měst jsou především jejich centra s 

návazností na památkové zóny. Nejedná se pouze o poznávání historických, památkových či 

kulturních objektů, centrum města láká i k osídlení. Mělo by hýřit společenským děním, být 

kulturním střediskem a nabízet občanům rozmanité služby. Centrum města považuji za jeho 

srdce a nepostradatelný je jeho puls v podobě ruchu obyvatelstva. 

Avšak městské centrum Ostravy svou funkci neplní - pomalu, ale jistě se vylidňuje. 

Nemalou příčinou bylo i postavení nového obchodního centra Nová Karolína. Většina 

obchodů a provozoven svou činnost ukončila, nebo byla nucena přesunout se do zmíněného 

obchodního centra. Městské centrum pozbývá zajímavosti a obyvatelé se pomalu 

z nákladného a rozlohou objemného, mnohdy i technicky nevyhovujícího bydlení z centra 

města stěhují. V centru města Ostravy převažují drobné firmy kancelářského typu.  Po 

skončení pracovní doby, život centra ustane a není tomu jinak ani o víkendech. Finančně 

dostupné a kvalitní bydlení v samotném centru je nedostačující a často nevyhovující. Centrum 

města má žít po celou dobu dne a nemělo by ustupovat nákupním centrům. Pro Ostravu to 

není nesplnitelný úkol.  

 

Z urbanistického hlediska nesmíme v centru města odloučit funkci výrobní od funkce 

bydlení. A je-li něco symptomem městské zástavby, pak je to zajisté polyfunkční dům, 

zobrazující městskou zástavbu ve své ryzosti. Při vhodně zvoleném provozu tento objekt žije 

po celou dobu dne.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
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1.1. Předmět bakalářské práce 

Návrh polyfunkčního domu v jedné z nejrušnějších lokalit Moravské Ostravy, využití 

nezastavěné proluky na nároží ulic Šubertova – Hollarova. Funkční náplň mého objektu byla 

volena s důrazem na oživení dané lokality s možností relativně finančně dostupného a 

kvalitního bydlení v samotném centru města i pro osoby s omezenou schopností pohybu podle 

platné legislativy. 

 

1.2. Cíl bakalářské práce 

Cílem práce je vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění novostavby 

objektu polyfunkčního domu, využití nezastavěné proluky, mobiliáře a dalších funkcionalit se 

změnou užití podlaží, které bude v souladu s územním plánem města Ostravy a požadavky 

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu. 

Práce se bude skládat z textové a grafické části, přičemž obě tyto části budou řízeny 

dle přílohy č. vyhlášky č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a o změně vlivu stavby na využití území. 

 

1.3. Rozvaha o bakalářské práci 

Tématem mé bakalářské práce je vypracování návrhu polyfunkčního domu v jedné 

z nejrušnějších lokalit Moravské Ostravy, využití nezastavěné proluky na nároží ulic 

Šubertova – Hollarova.  Důvod výběru lokality a výběru zástavby polyfunkčním domem, byl 

můj bezprostřední pocit prázdnoty daného území. Mým záměrem bylo technicky a 

smysluplně zaopatřit toto území navržením  příznivých životních a pracovních podmínek pro 

obyvatele městského centra Ostravy, zvýraznit architektonický ráz nezastavěného nároží ulic, 

a propojit prostory bydlení s prostory komerčního využití. Kladla jsem důraz na funkční 

dispozici  objektu a zpřístupnění celého objektu pro osoby s omezenými schopnostmi pohybu 

a orientace. 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    ŠKARKOVÁ ADÉLA 

8 

 

1.4. Získané podklady 

Výchozími podklady, které mi sloužily  k vypracování bakalářské práce, jsou: 

 Prohlídka staveniště spolu s pořízením fotodokumentace 

 Katastrální mapa 

 Výpis z katastru nemovitostí  dotčených parcel 

 Územní plán města Ostrava 

 Mapové podklady z ČÚZK (zabaged, ortofoto) 

 Mapové podklady z portálu www.mapy.cz  

Vyjádření o existenci inženýrských sítí:   

 OVaK Ostrava a.s. 

 Teléfonica O2 Czech Republic a.s.  

 ČEZ  Distribuce, a.s. 

 RWE a.s. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Polyfunkční dům 

Polyfunkčním domem rozumíme bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností. 

Tento typ bytového domu je vhodný pro umístění v městské zástavbě, především pro 

svou víceúčelovost, jak již vyplývá z jeho názvu. Tyto domy jsou rovněž vhodné pro 

zástavbu proluk a nároží. Občanská vybavenost je charakterizována nižšími 

nadzemními podlažími (parterem), ve vyšších nadzemních podlažích jsou umístěny 

bytové jednotky. [2] 

 

2.2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

Upravuje cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování a 

nástroje územního plánování. Vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj území, 

posuzuje vliv záměrů na životní prostředí. Upravuje podmínky pro výstavbu, rozvoj 

území, přípravu veřejné infrastruktury. Zákon upravuje evidenci územně plánovací 

činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. [3] 

Zákon ve věcech stavebního řádu řeší povolování staveb a jejich změn, terénní 

úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a pravomoci stavebních 

úřadů. Zákon upravuje postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, systém 

stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. [3] 

Tímto legislativním předpisem jsou stanoveny podmínky pro projektovou 

činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, vyvlastnění, vstupy na 

pozemky a do staveb, ochranu veřejného zájmu a další souvislosti předmětu právní 

úpravy. [3] 
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2.3. Územní plánování  

Úkolem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný 

rozvoj území, založený na vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí 

s hospodářským rozvojem území a soudržností příslušných obyvatel. [3] 

Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry ve 

změnách v území, činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. [3] 

 

2.4. Územní plán 

Územní plán stanoví základní návrh rozvoje území obce, způsoby ochrany jeho 

hodnot, plošného a prostorového uspořádání. Je to koncept veřejné infrastruktury, 

uspořádání krajiny. [3] 

 

2.5. Veřejná infrastruktura 

Veřejnou infrastrukturou se dle zákona č. 183/2006 Sb. rozumí pozemky, stavby a 

zařízení. [3] 

2.5.1. Dopravní infrastruktura  

Dopravní infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury. Jsou to stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. [3] 

2.5.2. Technická infrastruktura 

Je součástí veřejné infrastruktury, tvoří ji vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními 

nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 

energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. [3] 
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3. Popis Ostravy 

3.1. Historie města Ostravy 

Donedávna přezdívána: „ Ocelové srdce republiky.“ Svým industriálním zaměřením 

je známa po celé Evropě. Od pradávna tudy procházely Moravskou bránou obchodní 

cesty od Balkánského moře k Středozemnímu. První trvalé osídlení vybudovali na 

dnešním Landeku před 25. tisíci lety lovci mamutů, kteří jako první poznali 

blahodárné teplo uhlí ze sloje vycházející na povrch. První historické záznamy se 

datují kolem roku 1267. Velký zvrat a vzruch do poklidného pohraničního městečka 

rozkládajícího se před soutokem řek Ostravice s Odrou přineslo objevení uhlí na 

počátku 19.století. Vyrostly zde desítky těžních věží a komínů, výstavba 

Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů přilákala nové pracovní síly 

ze všech koutů republiky a s nimi vzrostla i potřeba nového bydlení. Další prudký 

rozmach zaznamená Ostrava v poválečném období při uskutečňování tzv. ocelové 

koncepce, která preferencí těžby uhlí a těžkého průmyslu překročila únosnou mez 

organismu města a narušila jeho optimální a harmonický rozvoj. Tato megalomanie 

zvětšila průmyslový a ekonomický potenciál nejen města Ostravy ale i celé ČSSR. 

Zanechala však neblahé dědictví nevyrovnanou ekonomickou strukturu s hlubokými 

disproporcemi, nedostatečnou úrovní vzdělání a jedno z nejhorších životních prostředí 

spolu s devastací duchovního života. Černého zlata začalo pomalu ubývat a do města 

na severním okraji republiky nemělo co přilákat k návštěvě občany  z různých koutů 

naší země. Listopadový převrat 1989 otevřel cestu  pluralitnímu vývoji a k obnově a 

rehabilitaci života. 

Ostrava v minulosti prošla silným vzestupem, ale i pádem. Pomalu, ale jistě 

dochází k nápravě životního prostředí a odstraňování deformací minulého režimu.  

Jako průmyslové centrum republikového významu jistě zůstane i v budoucnu, 

avšak nezbytný byl útlum a restrukturalizace. Kulturní život vzkvétá, vysokoškolské 

vzdělání nadregionálního významu se začíná prosazovat. O Ostravě již neslyšíme 

pouze ve spojitosti s hutěmi a doly. To, co bylo v minulosti pro Ostravu typické, ji 

dnes posunulo do oblasti, kterou se nemůže pochlubit žádné město v ČR. Hovořím o 

brownfieldech. Tím bych se chtěla zmínit např. o Dolní oblasti Vítkovice, kde je 

unikátní industriální svět, a to Velký svět techniky , Malý svět techniky , 

Multifunkční hala Gong a vysoká pec číslo 1.  
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Ostrava se dostává na přední místa žebříčku v rychlosti rozvoje a hovoří se o 

městě s mimořádnými kulturními a sportovními akcemi, technické vzdělanosti a o 

městě s vynikajícími lékařskými výsledky. V roce 2014 se stala Ostrava evropským 

městem sportu. Konečně se dočkala napojení na tuzemskou dálniční síť v podobě 

dálnice D1, což ji opět posunulo blíže případným investičním akcím. Dále je město 

významným železničním uzlem a disponuje mezinárodním letištěm Leoše Janáčka. 

Pomalu, ale hrdě si zvedá svou popularitu. [1] 

  

3.2. Občanská vybavenost 

Zájmové území se nachází v bezprostřední blízkosti centra města Ostravy. Nabízí 

služby, jako jsou mateřské, základní či střední školy, Magistrát města Ostravy, učebny 

Vysoké školy báňské, restaurace, banky či informační centrum.  

Město Ostrava si drží nedávno získaný statut Evropského města sportu. Sportovním 

nadšencům poskytuje využití sportovních areálů, hřišť či tělocvičen, v blízkosti 

zájmového území se nachází Bonver Aréna. Pro kulturní zážitky jsou v krátké 

docházkové vzdálenosti divadla, minikino či Divadlo loutek. 

 

3.3. Dopravní dostupnost zájmového území  

Ulice Hollarova i Šubertova jsou obousměrné komunikace s chodníky po obou 

stranách ústící k ulicím Nádražní, Poděbradova a Stodolní. Tyto komunikace navazují 

na silnice II. i I. třídy vedoucí na dálnici D1 směr Bohumín, Brno, Praha. Lokalita v 

centru města je tedy dobře přístupná, nedochází zde ke snížení přístupu 

automobilovou dopravou. Velmi dobře zasíťovaná je i městská hromadná doprava. 

Ve vzdálenosti cca sto metrů k zájmovému území se nachází tramvajové zastávky 

Stodolní a Elektra a trolejbusová zastávka Stodolní, v blízkosti je i železniční stanice 

Ostrava - Stodolní. Těmito spoji je zajištěna velmi dobrá dostupnost do ostatních částí 

města či přilehlých obcí.  

V okolí nezastavěných nároží ulic a v jejich prolukách se nachází poměrně 

dostatečné množství parkovacích ploch.  
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3.3.1. Silniční doprava 

Silniční doprava z ulice Hollarovy je napojena na silnici III. třídy 4793 (ul. Nádražní), 

která navazuje na silnici II. třídy 479 a silnici I. třídy 56. Uvedené komunikace jsou 

vyvedeny i na dálnici D1. 

3.3.2. Hromadná přeprava osob 

Hromadná přeprava osob je zajištěna autobusy, trolejbusy, tramvajemi a železnicí.  

 

3.4. Současný život v Moravské Ostravě a Přívozu 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů 

statutárního města Ostravy a tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Rozkládá se mezi 

řekami Odrou a Ostravicí jižně od jejich soutoku na území o rozloze 1353 ha se 38 tis. 

obyvateli. Na svém území má dvě památkové zóny, které chrání části městského 

obvodu cenné z hlediska architektury a urbanismu, Městskou památkovou zónu 

Moravská Ostrava a Městskou památkovou zónu Ostrava – Přívoz. 

Udělala jsem si malý průzkum obyvatelstva žijící v Moravské Ostravě. Podle 

níže uvedených údajů se oproti roku 2013 počet obyvatel snížil. Práce je navržena tak, 

aby nedocházelo k dalšímu úbytku obyvatel, ale naopak ke zvýšení počtu 

obyvatel.[18] 

 Občané mladší 15 

let 

Občané starší 15 let Občané ČR 

1.04.2015 5369 32105 37474 

1.10.2014 5521 32071 37592 

1.10.2013 5553 32479 38032 

1.01.2013 5347 32979 38326 

Tab. 3.1 Počet obyvatelstva [18] 
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3.5. Regulativ zájmového území́ 

Dle vydané územně plánovací dokumentace slouží jádrové území k soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních částí obytných 

zón. 

3.5.1. Funkční využití 

a) vhodné 

Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 

hotely, zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení 

pro volný čas. 

Nájemné bytové domy (nad 3.NP) s vestavěnou občanskou vybaveností. 

Příslušné komunikace: pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné 

podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže. 

Zeleň veřejná a obytná. 

b) přípustné 

Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence. Nerušící 

drobná výroba a služby. 

Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů. Nezbytná 

technická vybavenost. 

c) výjimečně přípustné  

Občanská́ vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče. [14] 
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4. Řešené území 

4.1. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby  

Navržený objekt polyfunkčního domu se nachází na nezastavěných pozemcích v 

městské části Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o níže specifikované:  

  

      -     par.č. 352/1 o celkové výměře 241 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 

      -     par.č. 352/4 o celkové výměře 123 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 

            obě parcely jsou v SJM Jaroslava Kolby a Ley Kolbové 

- par.č. 352/3 ocelkové výměře 135 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 

výlučným vlastníkem je Lea Kolbová 

 

Vše zapsáno na LV č.: 2190, 2110 

Katastrální území: 713 520 Moravská Ostrava 

Okres: Ostrava-město 

Obec: 554821 Ostrava 

 

Parcely určené k zastavění nejsou majetkem investora stavby. Projekt zahrnuje 

odkup parcel od současných majitelů. Řešené parcely se nachází mezi ulicí 

Hollarovou a Šubrtovou. Jejich cena se podle cenové mapy pohybuje ve výši 4000 

Kč/ m2 .[13] 

  Parcely jsou na převážně rovinatém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 

213,000 m.n.m. a nyní slouží jako soukromé placené parkoviště. 
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4.2. Stávající stav řešeného území 

Pozemek v současnosti slouží jako placené parkoviště. Je zpevněn asfaltovým 

povrchem a podél obvodu ohraničen obrubníkem. Ocelové zábrany podél pozemku 

brání průjezdnosti, mimo vjezdu či výjezdu na placenou parkovací plochu. Pěší 

komunikace je dlážděna zámkovou dlažbou. Ulice Hollarova a Šubertova jsou  

vyasfaltovány a ve velmi zachovaném stavu. Před stávajícím objektem z rohu ulice 

Hollarovy, jsou umístěny dva reklamní poutače a stará, nevyužívána mobilní buňka. 

Současný povrch pozemku je převážně asfaltový. Pozemek je zastavěn jen mobilní 

buňkou a dvěma reklamními poutači. Musím se zmínit o Pánském dvoru „asijské 

restauraci“, která v dnešní době užívá vstup do restaurace přes parkoviště. Jelikož to 

není jediný možný přístup do restaurace, bude zabráněn průchod skrz zájmovou 

plochu. Bude veden průchodem na ulici Šubertovou a z ulice Hollarovy přes 

parkoviště. 

Vjezd na pozemek je ze severozápadní části z ulice Šubertovy, příjezd je řešen 

sníženým obrubníkem přes elektrickou závoru. 

Obr. 4.1 Historická fotografie zájmového území [12] 
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 Obr. 4.2 Vlastní fotodokumentace 

Obr. 4.3 Možný vzhled stavby návrhu 

 

4.3. Limity řešeného území 

Při realizaci nových funkčních struktur musíme klást důraz na limity řešeného území 

(výkres č.8 a č.9), jež jsou dány ochrannými částmi ploch, objektů, sítí a zařízení. Je 

nutno dodržet hranice zájmového území. [4] 

Zájmové území nacházející se v historickém jádru města Ostravy spadá do 

památkové zóny Moravská Ostrava a Přívoz. Polyfunkční dům bude korespondovat 

uliční linii obou ulic. Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo sdělovacího 
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kabelu, a proto jsem dům v nepatrné šířce odklonila od uliční zástavby z ulice 

Šubertovy, ale uliční zástavbu budou korespondovat ochranné prvky balkonových 

dveří. Z ulice Hollarovy se vyskytuje také ochranné pásmo VN, které obejdeme 

stejným způsobem, ale uliční zástavbu budeme kopírovat po celé délce objektu až 

v druhém nadzemním podlaží.  

4.3.1. Technická infrastruktura 

Potřebné sítě technické infrastruktury jsou vedeny v obou ulicích v blízkosti řešené 

lokality. Kromě vodovodního a kanalizačního řádu jsou zde vedeny sítě elektrického 

napětí NN, VN, veřejné osvětlení, plynovod, telekomunikační kabel. Jak ulice 

Hollarova, tak Šubertova jsou opatřeny veřejným osvětlením, které je dostačující 

a  vyhovující.  

V blízkosti zájmového území „pozemku“ se nachází stanice podzemní sítě 

elektrického NN a VN od ČEZ distribuce, a.s. Dle vyjádření správce sítě (příloha č. 7) 

vedení do 1 kV má ochranné pásmo 1m. Zájmové území je napojeno na vodovodní 

řád a jednotnou kanalizační stoku, jež je vymezeno ochranným pásmem 1 m od 

vnějšího líce vodovodního potrubí a od kanalizační stoky do DN 500 je to 1,5 m od 

vnějšího líce a nad DN 500 je to 2,5 metrů. V blízkosti areálu se nachází sdělovací 

zařízení optického kabelu od firmy O2 Telefonica, jehož ochranné pásmo činí 1 m. 

Případně se polyfunkční dům napojí na centrální rozvody tepla od společnosti Dalkia 

a.s., které se nachází cca 40 metrů od zájmového území.  
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5. Návrh řešení zájmového území 

5.1. Definice řešených variant 

V obou případech je stavba řešena jako sloupový monolitický železobetonový. 

Varianty mají shodný konstrukční systém a vzhled budovy. Základové konstrukce 

navrženy z železobetonových monolitických patek rozměru 1800 x1800 výšky 

800mm, které jsou mezi sebou propojeny ŽB monolitickým táhly po obvodě 

základový pas š. 800 mm umožňující realizaci izolační přizdívky a suterénního zdiva. 

V obou případech je stavba řešena jako sloupový monolitický železobetonový. 

Obvodové zdi budovy jsou  z keramického zdiva Porotherm 40 P+D. Schodišťová 

deska je řešena pomocí železobetonové desky monolitické a schodišťové stupně 

z keramických dlaždic. Schodiště je řešeno jako trojramenné s výtahovou šachtou 

v zrcadle schodiště. Schodiště je chráněná požární úniková cesta.  Vodorovná stropní 

konstrukce monolitická železobetonová deska tl.300 mm a 350mm nad 3.NP 

doplněna o vodorovné nosné průvlaky. Obě varianty jsou vyřešeny tak, aby 

umožňovaly přístup osobám s omezenou schopností pohybu, a   to v jakémkoliv 

podlaží. K návrhu jsem také vyřešila terasu s mobiliářem jak pro kavárnu tak pro 

dům. V obou variantách je objekt řešen jako podsklepený, kde je jedenáct 

parkovacích (odstavných) stání, z nichž dvě pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Stavebně dispoziční řešení projektu umožňuje alternativní návrh systému 

vytápění. A to buď centrální zásobování teplem a nebo tepelnými čerpadly. 

Technologické zařízení budou v technických místnostech. 

5.1.1. Varianta 1 

Varianta číslo jedna se skládá z jednoho podzemního podlaží sloužící jako podzemní 

parkování s jedenácti parkovacími místy, z nichž dvě jsou pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a se čtyřmi sklady. Následně čtyř nadzemních podlaží. V 1.NP se 

nachází kavárna a malá prodejna. V následujících třech podlažích se vyskytují bytové 

jednotky. Druhé a třetí nadzemní podlaží je tvořeno pěti bytovými jednotkami. 

V posledním, a to čtvrtém nadzemním podlaží jsou dva byty, jeden z nich je 

bezbariérový a volně přístupná terasa. Zastřešení terasy a celého domu je tvořeno 

pultovou střechou se sklonem 5°. 
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1.PP  - v suterénu se nachází parkovací plochy pro 11 stání z nichž dvě jsou 

bezbariérové m2, čtyři sklady (  m2,  m2  ,m2 m2), technická „napojující inženýrské sítě 

“ místnost m2  ,strojovna auto výtahu m2,auto výtah 19,99 m2 

1.NP - malá prodejna (prodejní plocha 17,17 m2 , sklad 3,33 m2, WC + sprcha 

3,61  m2, šatna 9,09 m2 

 - kavárna ( zázemí kavárny 127,02 m2, dětský koutek 20,01 m2, bar 14,17 m2, 

přípravna a umývárna 6,39 m2, sklad 5,52 m2, chodba 5,39 m2, WC  1,66 m2, chodba 

7,87 m2, kancelář 8,75 m2, úklidová místnost 4,72 m2, šatna 2,98 m2, WC +sprcha 

3,42  m2, chodba 4,07 m2, předsíň ženy 5,67 m2, WC ženy 2,97 m2, WC ženy 1,62 m2  

WC pro ZTP 4,73 m2, předsíň muži 4,16 m2, pisoáry muži 4,86 m2, 

WC    2,0   m2,WC   muži 1,89 m2 , technická místnost 4,8 m2) 

 - auto výtah 19,99 m2 

 - komunální odpad 5,14 m2, schodiště 29,16 m2 

 

2.NP  – bytové jednotky o velikosti půdorysné plochy 52,11 m2 ,67,89 m2             

57,10   m2  ,57,32 m2 ,66,88 m2  

4.NP – dvě bytové jednotky, bezbariérová jednotka 99,86 m2 

 – druhá bytová jednotka má půdorysnou plochu 90 m2 

 

5.1.2. Varianta 2  

Varianta číslo dva se skládá z jednoho podzemního podlaží sloužící jako podzemní 

parkování shodné jako u varianty jedna. Následně čtyř nadzemních podlaží. V 1.NP 

se nachází kavárna a malá prodejna. V druhém nadzemním podlaží se nachází 

showroom s možnou propagací lustrů, lamp, designových osvětlovacích prvků. 

V  následujících dvou podlažích se vyskytují bytové jednotky. V druhém nadzemním 

podlaží jsou umístěny 3 byty a jedna garsoniéra. Poslední podlaží bude shodné jako 

u   varianty číslo jedna, a to dva byty, z nichž jeden bude bezbariérový. V posledním 

patře se bude nacházet společná terasa sloužící k relaxaci či odpočinku. Zastřešení 
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terasy a celého domu je tvořeno pultovou střechou se sklonem 5°. Stavebně 

dispoziční řešení projektu umožňuje alternativní návrh systému vytápění. A to buď 

centrální zásobování teplem a nebo tepelnými čerpadly. Technologické zařízení 

budou v technických místnostech. 

 

1.PP  - v suterénu se nachází parkovací plochy pro 11 stání z nichž dvě jsou 

bezbariérové m2, čtyři sklady (  m2,  m2  ,m2 m2), technická „napojující inženýrské sítě 

“ místnost m2  ,strojovna auto výtahu m2,auto výtah 19,99 m2 

1.NP - malá prodejna (prodejní plocha 17,17 m2 , sklad 3,33 m2, WC + sprcha 

3,61  m2, šatna 9,09 m2 

 - kavárna ( zázemí kavárny 127,02 m2, dětský koutek 20,01 m2, bar 14,17 m2, 

přípravna a umývárna 6,39 m2, sklad 5,52 m2, chodba 5,39 m2, WC  1,66 m2, chodba 

7,87 m2, kancelář 8,75 m2, úklidová místnost 4,72 m2, šatna 2,98 m2, WC +sprcha 

3,42  m2, chodba 4,07 m2, předsíň ženy 5,67 m2, WC ženy 2,97 m2, WC ženy 1,62 m2  

WC pro ZTP 4,73 m2, předsíň muži 4,16 m2, pisoáry muži 4,86 m2, 

WC    2,0   m2,WC   muži 1,89 m2 , technická místnost 4,8 m2) 

 - auto výtah 19,99 m2 

 - komunální odpad 5,14 m2, schodiště m2 

2.NP  - showroom (otevřená plocha 288,2 m2, šatna 5,2 m2, chodba 5,29 m2, 

WC   +  sprcha 6,16 m2, společná místnost 21 m2) 

 - úklidová místnost 8,84 m2 

3.NP - čtyři bytové jednotky o ploše 42,54 m2, 71,49 m2, 96,68 m2 a 77,63 m2  

4.NP – dvě bytové jednotky, bezbariérová jednotka 99,86 m2 

 – druhá bytová jednotka má půdorysnou plochu 90 m2 

Po zjištění počtu bytů, parkovacích a odstavných ploch byla vypočtena skutečná 

potřeba počtu stání dle ČSN 736110 o projektování místních komunikací. Podle 

přílohy č.1. 
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6. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

změně vlivu užívání stavby na území 

Zpracováno dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o 

dokumentaci staveb. [5]  

 

A. Průvodní zpráva – podle přílohy č. 1 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Polyfunkční dům 

b) místo stavby 

Místo stavby: Nároží ulic Hollarova x Šubertova, Moravská 

Ostrava 

Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 

Parcelní čísla:  352/1, 352/3, 352/4 

Město:   Ostrava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Datum:   květen 2015 

c) předmět dokumentace 

výstavba polyfunkčního domu 
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A 1.2. Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení:  Lenka Chudá 

IČ:    61889100 

Adresa:    Na kopečku 1875/17, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno a příjmení:  Adéla Škarková 

Adresa:   Rajská 22/11, 715 00 Ostrava-Michálkovice 

Studijní skupina:  VB4MSI01 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

- fotodokumentace zájmového území  

- vizuální prohlídka zájmového území  

- list vlastnictví 

- katastrální mapa 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů, příslušné ČSN [3, 7] 

 

A.3. Údaje o území 

a)  Rozsah řešeného území 

Nezastavěné území. 

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území  

Nezastavěné území slouží jako placené parkoviště. 

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
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Nezastavěné území se nachází v historické části města. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

V rámci územně plánovací dokumentace se jedná o zastavěné území. 

V   územním plánu jsou pozemky vyznačeny jako plocha jádrového území 

určena k soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské 

zástavbě centrálních částí obytných zón, ve které je z hlediska funkčního 

využití vhodná zástavba vybavenosti centrálního charakteru, nájemných 

bytových domů (nad 3.NP) [14]  

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Budou v souladu s Územní plánem. 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Bakalářská práce nebyla předložena v rámci projednání dotčeným orgánům 

státní správy ani vlastníkům a správcům inženýrských sítí – požadavky nebyly 

stanoveny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Prováděná stavba souvisí s investicí do parcelních ploch. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

parc. č. 352/1, 352/2, 352/4 k.ú. Moravská Ostrava 713520 

parc. č. 3578 a parc. č 3579 k.ú. Moravská Ostrava 713520
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A.4. Údaje o stavbě  

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba polyfunkčního domu. 

b)  Účel užívání stavby   

Návrh je zaměřen na vybudování polyfunkčního domu s občanskou 

vybaveností tvořenou kavárnou, malou prodejní plochou a bytovými 

jednotkami. 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka, apod.) 

Stavba nebude kulturní památkou, chráněné části území a kulturní památky se 

zde nevyskytují. 

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Přístup do polyfunkčního domu bude řešen bezbariérově podle vyhlášky 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. [6] 

e)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

f)  Navrhovaná změna kapacity stavby 

Celková plocha parcel: ........................................... 499 m2 

Zastavěná plocha: .................................................. 383 m2 

Obestavěný prostor: ............................................... 7086 m3 

Výška hřebene stavby: ........................................... 14,660 m 

Počet bytových jednotek: ....................................... 12  
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Výměra jednotlivých bytových jednotek:   a)1+kk42,8 m2  

       b)2+kk  

od 52,11 - do67,89 m2  

       c) 3+kk 90 m2 

       d) 4+kk 99,86 m2 

Výměra komerčních prostor:  Kavárna + zázemí kavárny: 245,21 m2 

     Prodejní plocha : 33,2 m2 

Zpevněné plochy:   Chodníky 43 m2 

Počet parkovacích stání: 11 z toho 2 pro osoby s omezenou  

 schopností pohybu a orientace 

i) Základní bilance stavby  

1) Teplo 

Výpočet tepla pro objekt je v příloze č.3 

Celková roční potřeba tepla podle přílohy je pro objekt 477 MWh/rok a 

hodinová na 293,716 kW/h 

2) Elektrická energie 

Výpočet potřeby elektrické energie jsem provedla podle tabulky, 

viz příloha[6], na stupeň elektrizace C a specifický příkon je Pbi =17,60 kW/bj. 

3)Vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky Ekoplastik PN 16 

32x4,5mm. Napojení bude provedeno navrtávacím pásem s uzavíracím 

ventilem  

j) Základní předpoklady výstavby 

Není předmětem řešení. 

Odhadovaná doba výstavby je cca 18 kalendářních měsíců, která nemusí být 

dodržena z důvodů změny termínu zahájení stavby, či průtahy při vydání 

stavebního povolení, popřípadě klimatickými podmínkami. 

k)  Orientační náklady stavby 

Viz propočet stavby, odhadovaná cena je 50 mil. Kč 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 – novostavba polyfunkčního domu ( rozdělena na podzemní 

parkovaní , komerční část a část k bydlení) 

SO 02 – přípojka kanalizace 

SO 03 – přípojka vodovodu 

SO 04 – přípojka NN 

 

B. Souhrnná technická zpráva – podle přílohy č. 1 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

V rámci umístění je žádaný pozemek na velmi frekventované ulici. Snahou bude 

zastavit nezastavěnou proluku, která v současnosti slouží jako placené parkoviště. 

Je zpevněn asfaltovým povrchem a podél obvodu ohraničen obrubníkem. Zájmové 

parcely jsou v soukromém vlastnictví, proto bude potřeba uvažovat o odkoupení 

parcel od vlastníků.  

Pozemek má tvar nepravidelného čtverce. Terén pozemku je asfaltový, rovinatý 

o  nadmořské výšce 213,000 m.n.m.   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci předprojektové fáze stavby byl proveden vizuální průzkum pozemku 

a  pořízena fotodokumentace. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nachází v historickém jádru města. Ochranná pásma inženýrských sítí 

jsou ve výkresové dokumentaci. Jiná bezpečnostní pásma se zde nevyskytují 

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

Zájmový pozemek je vzdálen od břehu řeky Ostravice přibližně jeden kilometr 

a  koryto řeky Ostravice je v porovnání s pozemkem v nižší nadmořské výšce. 

Zaplavení je prakticky vyloučeno pětiletou, dvacetiletou i stoletou vodou. 
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Zájmové území se nenachází v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky  

Výstavbou objektu zastavíme z ulice Šubertovy štítové okno. Přístup, který byl 

možný skrz parkoviště k Pánskému dvoru, bude také zastavěn. Návštěvníci 

„asijské restaurace“ budou muset využít jinou cestu k restauraci.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

K výstavbě polyfunkčního domu musíme odstranit z pozemku dvě reklamní plochy 

a mobilní buňku. Jinak nejsou kladeny požadavky na asanace a kácení dřevin. 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o polyfunkční dům, kde v 1. PP je umístěno parkováni pro rezidenty 

budovy. V 1.NP se nachází kavárna a malá prodejní plocha. Ve 2. a. 3. NP se 

nachází celkem 10 bytových jednotek. V posledním nadzemním podlaží tedy ve 

4.NP se nachází 2 bytové jednotky z nichž jedna je bezbariérová. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek se nachází v zastavěné historické časti města Ostravy v části Moravská 

Ostrava a Přívoz. Okolní budovy slouží převážně jako budovy služeb. Jsou zde 

kavárny, maloobchodní jednotky, banky a mateřská školka. Řešení novostavby 

bylo omezeno jejím umístěním na konkrétní parcelu. Orientace ke světovým 

stranám byla přizpůsobena podmínkám pozemku. Snažila jsem se dodržet zásady 

pro umístění místností v rámci oslunění. 

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

řešení 

Architektonické řešení objektu vychází z moderních prvků, a to ze skla, betonu 

a  oceli. Detailnější architektonické řešení je patrné z přiložené výkresové 

dokumentace k danému objektu. Objekt je navržen jako 5-ti podlažní, z nichž 

jedno podlaží je podzemní. Střecha objektu je řešena jako pultová se sklonem 5°. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    ŠKARKOVÁ ADÉLA 

29 

 

Řešení budovy je zvoleno jako sloupový monolitický skelet. Nosné zdi budu 

z keramického zdiva Porotherm. Vnitřní rozdělení pomocí keramických příček 

Porotherm. Stropy budou železobetonové monolitické, na které bude navazovat 

schodišťová deska, která bude také železobetonová monolitická. Obě dvě varianty 

jsem se snažila vyřešit tak, aby měly přístup osoby s omezenou schopností pohybu. 

Polyfunkční dům byl vyřešen tak, aby zapadl do území. Tím jsem se snažila 

dodržet uliční čáru, kterou tvoří nosné zdivo. Vzhled budovy je lehce atypický, ale 

neměl by narušit památkové zóny. Fasáda bude bílá z jemného štuku, kterou budou 

zvýrazňovat tóny obložení z kamene a z vrchní části dřevěným obložením, které 

bude plynule klesat dolů přes balkonové výklenky francouzských oken. Vše doplní 

skleněné prvky. Barevnost a řešení fasády se může změnit v průběhu dalšího 

stupně projektové dokumentace.  

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Navrhovaná stavba není výrobním objektem, technologie výroby není řešena. 

B.2.4. Bezbariérové užívání staveb 

Objekt je řešený jako bezbariérový, a to podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je 

v každém podlaží bezbariérově přístupná v 4.NP se nachází bezbariérový byt. 

Nově vybudované přístupové komunikace nebudou mít výškové rozdíly pochuzích 

ploch větší než 20 mm. Pro osoby zdravotně tělesně postižené budou vymezena 

dvě parkovací stání v podzemních garážích o rozměrech 3,5 metrů na šířku 

a  5  metrů na délku. Pochuzí  plochy budou rovné, pevné a upravené proti skluzu. 

Bude také provedeno kontrastní zvýraznění vstupů, podlahových ploch, stěn 

objektu a možných nebezpečných prvků, celoskleněné plochy a dveře budou 

upraveny kovovým oplechováním proti rozbití vozíkem. Jsou navrženy v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb.  

Vstupní dveře budou šířky 1350 mm a otvíravé křídlo bude mít 900 mm. 

Vnitřní dveře jsou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 800 -1000 mm 

a  současně jsou ve výšce 1400 -1600 mm kontrastně označeny vůči pozadí v min. 

šířce 50 mm po celé délce. Kliky dveří jsou umístěny 1100 mm nad podlahou. 

Objekt je opatřen výtahem o výtahové šachtě 1400 x 1100 mm a vybavení výtahu 
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bude odpovídat vyhlášce. Před nástupem do výtahu bude v každém podlaží min. 

manipulační prostor 1500 mm o poloměru kružnice, aby umožnil snadnou 

manipulaci s vozíkem. Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních 

prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou 

opatřeny proti mechanickému poškození (pro osoby s omezenou schopností 

orientace). V kavárně je navržena 1 záchodová kabina pro osoby s omezenou 

schopností orientace a pohybu o rozměrech 2200 mm x 2150 mm (s možnou 

asistencí). V kabině bude instalována záchodová kabina se sklopnými madly, 

umývadlo s vodorovným madlem, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. 

Veškeré rozmístění bude provedeno v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. [6] 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o polyfunkční dům, nestanovují se žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě běžných, které se týkají užívaní polyfunkčního domu. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

Polyfunkční dům je řešen jako 4 podlažní dům  KV  jsou (3050 mm, 4000 mm 

a  3200 mm) 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce navrženy z železobetonových monolitických patek rozměru 

1800 x1800 výšky 800 mm, které jsou mezi sebou propojeny ŽB monolitickým 

táhly po obvodě základový pas š. 800 mm umožňující realizaci izolační přizdívky 

a suterénního zdiva. V obou případech je stavba řešena jako sloupový monolitický 

železobetonový skelet. Varianty mají shodný konstrukční systém a vzhled budovy. 

Obvodové zdi budovy jsou  z keramického zdiva Porotherm 40 P+D. Schodišťová 

deska je řešena pomocí železobetonové desky monolitické a schodišťové stupně 

z keramických dlaždic. Schodiště je řešeno jako trojramenné s výtahovou šachtou 

v zrcadle schodiště. Vodorovná stropní konstrukce monolitická železobetonová 

deska tl.300 mm a 350 mm nad 3.NP doplněna o vodorovné nosné průvlaky. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Bude řešena statickým výpočtem v dalším stupni projektové dokumentace. 
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B.2.7. Technická a technologická zařízení 

Nejsou předmětem řešení.  

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem práce. Potřebná dokumentace požární ochrany bude zpracována v 

dalších krocích projektové dokumentace kvalifikovaným projektantem. 

Řešení únikových cest bylo konzultováno s  Ing. Františkem Pelcem 

a   Ing.  Jaroslavem Kutačem – oba dva autorizační inženýři pro požární 

bezpečnost staveb. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Polyfunkční dům bude napojen na inženýrské sítě (vodovod, jednotnou kanalizaci 

a NN),  napojení na plyn se neuvažuje, zásobování teplem bude řešeno buď 

elektricky nebo napojením na centrální rozvod tepla společnosti Dalkia a.s. 

B.4. Dopravní řešení 

Stávající dopravní řešení bude zachováno. Vytvoří se pomocí sníženého obrubníku 

příjezd do podzemních garáží a také bude pomocí sníženého obrubníku řešeno 

zásobování z ulice Šubertovy. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Počítá se s vybudováním zahrádky kavárny a terasy kavárny, kde bude proveden 

nový chodník ve štěrkovém loži tl. 200 mm. 

b) použité vegetační prvky 

Zatravněné plochy u objektu nebudou. Na zahrádce kavárny bude vytvořená umělá 

travnatá plocha. 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S odpadovými materiály vzniklými během stavby bude nakládáno dle ustanovení    

zákona o odpadech č. 187 /2001 Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá 

znečištění podzemních ani povrchových vod. Odpovědnost za odpady během 

výstavby bude mít zhotovitel stavebních prací. Stavba jako polyfunkční dům 

nebude nijak zvlášť hlučná. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Neřeší se. V blízkosti se nevyskytují památné stromy či dřeviny.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Neřeší se.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA 

Neřeší se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstanou zachována.  
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude muset být řádně zabezpečeno. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

Napojení zařízení staveniště na TI, bude ze suterénu ze společných prostor 

polyfunkčního domu. Jedná se o vodu, elektrickou energii a kanalizaci kde budou 

i  měřící stanice.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

K výstavbě polyfunkčního domu musíme odstranit z pozemku dvě reklamní plochy 

a mobilní buňku. Jinak nejsou kladeny požadavky na asanace a kácení dřevin. 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

V průběhu výstavby bude minimálně dočasný zábor chodníku k přilehlým 

pozemkům. Pokud se v průběhu výstavby neurčí jinak. 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou vykonávány, ale přesnější informace budou v další projektové 

části. 

Deponie materiálu vzhledem k malému pozemku se určitě bude uvažovat, ale 

zodpovědnost zde přebírá zhotovitel. 
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7. Propočet investičních nákladů 

7.1. Propočet 

PROPOČET 

NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU NA NÁROŽÍ ULIC 

HOLLAROVA x ŠUBERTOVA 

V MORAVSKÉ OSTRAVĚ 

 

STAV.OBJ.Č. NÁZEV MJ POČET MJ KČ/MJ CELKEM 

[Kč] 

I. POZEMEK 

 Stavební parcely m2 499 4000,- 1 996 000,- 

Celkem za část I.bez DPH                                                                                                      1 996 000,- 

II. STAVEBNÍ ČÁST 

SO 01 
NOVOSTAVBA 

POLYFUNKČNÍ DŮM 

    

 Bytová část m3 3 880 4 767,- 18 495 960,- 

 Komerční část m3 1 380 6 466,- 8 923 080,- 

 Podzemní parkování m3 1 785 6 444,- 11 502 540,- 

SO 02 
PŘÍPOJKA 

KANALIZACE 

    

 Přípojka kanalizace bm 6,2 4 100 25 420,- 

 Revizní šachta ks 1 20 000,- 20 000,- 

SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU     

 Přípojka vodovodu bm 6,4 4 300,- 27 520,- 

SO 04 PŘÍPOJKA NN     

 Přípojka nízkého napětí bm 1,5 900,- 1 350,- 

 Pilíř ks 1 40 000,- 40 000,- 

 MOBILIÁŘ     

 Zahradní altán ks 1 28 000,- 28 000,- 

 Pískoviště ks 1 3 000,- 3 000,- 
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Tab.7.1 propočet investičních nákladů 

 

Jedním z hlavních úkolů vypracování bakalářské práce bylo vytvořit ekonomický 

propočet nákladů k navrhnutému objektu. Vyhotovení bylo možné uskutečnit dvěma 

způsoby, a to: 

1) stanovit náklady podle stavebních standardů, které jsou vztaženy cenou na 

účelovou jednotku pro rok 2015 [16,17] 

 Zahradní set (4 sezení)  ks 4 8000,- 32 000,- 

 Zahradní set (2 sezení) ks 1 5000,- 5 000,- 

 Květináče ks 7 1200,- 8 400,- 

 Zahradní lavička ks 2 2500,- 5 000,- 

 Osvětlení ks 2 2 000,- 4 000,- 

 Zámková dlažba m2 43 1 200,- 51 600,- 

 VYBAVENÍ KAVÁRNY     

  ks 1 500 000,- 500 000,- 

 VYBAVENÍ JEDNOTEK     

 Byty  bj 12 200 000 2 400 000,- 

Celkem za část II. bez DPH                                                                                         44 068 870,- 

III. PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

 Projektové práce % 3,2  1 410 204,- 

 Inženýrské práce % 2  881 377,- 

Celkem za část III. bez DPH 

IV. NUS 

 Zřízení staveniště % 2  881 377,- 

 Uzemní vlivy % 0,5  220 344,- 

Celkem za část IV. bez DPH 

V. REZERVA 

 Rezerva % 5  2 203 443,- 

CENA CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH                                       49 665 615 Kč 

CENA CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH PO ZAOKROUHLENÍ:  50 mil. Kč 
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2) stanovit náklady podle již existujících vystavěných objektů shodných 

s polyfunkčním domem tohoto typu a následně použít ceny na tento návrh. 

 

Rozhodla jsem se tedy aplikovat metodu číslo 1. S tím, že jsem si stavbu 

rozdělila na potřebné stavební objekty (SO). SO 01 – Polyfunkční dům jsem si 

rozdělila na 3 jednotlivé části (bytová část, komerční část, podzemní parkování) 

a  součtem těchto částí je vypočtena předběžná celková cena polyfunkčního domu bez 

DPH. Ceny byly určeny podle orientačních cenových ukazatelů pro základní typy 

stavebních objektů pro rok 2015. Pozemek je v osobním vlastnictví, ale cena je 

stanovena odhadem dle mapové ceny [13,16,17] 

Pokud budeme uvažovat napojení na centrální rozvody tepla od společnosti 

Dalkia a.s., výsledná cena rozpočtu se zvýší o SO přípojky centrálního rozvodu. 
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7.2. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednoduchá a kvalitní metoda zhodnocení slabých a silných stránek 

projektu. Vychází z anglických slov:  

  „S“  -Strenghts  -silné stránky 

  „W“  -Weeknesses  -slabé stránky 

  „O“  -Opportunities  -příležitosti 

  „T“  -Threats  -rizika 

SWOT 

SILNÉ STRÁNKY 

[STRENGTHS] 

SLABÉ STRÁNKY 

[WEAKNESSES] 

- Výborná dostupnost MHD 

- Umístění stavby v centru Ostravy 

- Rovinatý terén 

- Navštěvovaná lokalita 

- Architektonické zkulturnění nároží 

- Nedostatek parkovacích míst 

- Možné napojení pouze na 

jednotnou kanalizaci 

- Velikost stavebního pozemku 

- Rušnost v nočních hodinách 

PŘÍLEŽITOSTI 

[OPPORTUNITIES] 

HROZBY 

[THREATS] 

- Možnosti pronájmu 

- Pracovní příležitosti 

- Nabídka zkvalitnění služeb 

obyvatelstvu 

- Naděje na získání státních dotací 

 

- Návratnost investice 

- Zvýšená kriminalita  

- Nízká poptávka na byty 

- Nebezpečí poškození majetku 

- Konkurence 

- Atypický vzhled pro okolí 

- Kvalita provedení výstavby 

objektu 

Tab.7.2 SWOT analýza [11] 
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7.3. Zhodnocení variant 

Ze zhodnocení variant z obecného pohledu vyplývá, že by bylo lepší mít 

variantu č.2 jako hlavní. Jelikož jsem vypracovala vícero řešení pro byty a když jsem 

docílila vhodného uspořádaní bytů, varianta číslo jedna pro mě automaticky vyhrála. 

Dle mého usouzení by byla velká škoda kdyby proluka nebyla zastavěna. Je mnoho 

krásných míst kde člověk může žít, ale toto místo je podle mne to „nejlepší“ na start 

do života mladých lidí. 

Tab.7.3 Zhodnocení variant

Zhodnocení variant Plusy Mínusy 

Návrh č.1 - Menší byty, aktuálně větší 

poptávka 

- Více potřeby vymezených 

stání 

Návrh č.2 - Větší návštěvnost lidí 

- Více služeb a pracovních 

příležitostí 

- Větší hlučnost 
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8. Závěr 

Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracování návrhu polyfunkčního domu v jedné 

z nejrušnějších lokalit Moravské Ostravy, využití nezastavěné proluky na nároží ulic 

Šubertova – Hollarova.  Důvod výběru lokality a výběru zástavby polyfunkčním 

domem, byl můj bezprostřední pocit prázdnoty daného území. Mým záměrem bylo 

technicky a smysluplně zaopatřit toto území s navržením příznivých životních a 

pracovních podmínek pro obyvatele městského centra Ostravy. Zvýraznit 

architektonický ráz nezastavěného nároží ulic. Propojit prostory bydleni s prostory 

komerčního využiti s důrazem na funkční dispozici objektu. Zpřístupnění celého 

objektu pro osoby s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. 

Při celkovém návrhu jsem postupovala v souladu se všemi platnými 

legislativními a normativními předpisy. V návrhu jsou zakomponované veškeré 

návrhy a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Návrhy splňují 

požadavky dané územním plánem a potřebami okolí. 

Vypracování tohoto návrhu pro mne nebylo snadné, jelikož s lokalitou se 

spojuje několik limitů, které mě vždy usměrňovaly. První problém byl velikost 

pozemku a dostatečné využití plochy a umístění statické dopravy „parkovacích 

ploch“. Dalšími řešenými problémy byly oslunění pozemku, neboť východní strana je 

zastavěna a ruch vozidel z hlučnější ulice Hollarovy. I inženýrské sítě mi práci 

nechtěly ulehčit. Tato práce pro mě byla ovšem přínosná, neboť mně přinesla spoustu 

nových poznatků a informací, které doufám budu moci použít v budoucnu. 

Tato bakalářská práce může sloužit investorovi jako dokumentace k územnímu 

řízení a podklad pro vydání územního rozhodnutí. 
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Příloha č.1 

Fotodokumentace stávající stav 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohled z rohu ČSOB 

 

 

Pohled z ul. Hollarovy     Pohled  z ul. Šubertovy 

 



 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.2 

Výpočet parkovacích stání 

  



 

 

 

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH MÍST  

dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 

Celkový počet stání pro řešené území : 

N = Oo · ka + Po · ka · kp 

N = je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území)  

Oo = je základní počet odstavných stání, 

Po = je základní počet parkovacích stání 

ka = je součinitel vlivu stupně̌ automobilizace pro posuzované území 

kp = součinitel redukce stání – Neuplatňuje se u bytových staveb 

 

dle dostupných informací s p. Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. jsem dospěla k hodnotě ka 

ka = 0,963 

kp = 0,25 (skupina C nad 50 000 obyvatel) 

 

pro byty do 100 m2 = uvažujeme jedno stání na byt 

u garsoniéry to je však 0,5 stání na byt 

jednotlivá prodejna na 50 m2 uvažujeme jedno stání 

kavárna plocha pro hosty 10 m2  uvažujeme jedno stání 

Pro Variantu 1.: 

Byty: 

N = Po · ka  

N = 11,5 · 0,963   N = 11 stání  = návrh 9 parkovacích stání + 2 bezbariérové 

stání 

Varianta jedna slouží pouze pro rezidenty, ale v rámci umístění polyfunkčního domu 

v památkové zóně jsem se rozhodla neuvažovat o odstavných stání pro návštěvníky 

kavárny a malé prodejny. V okolí je hodně nezpoplatněných podélných stání, ale také 

hodně hlídaných parkovišť viz. protější proluka na ulici Šubertově, nebo na ulici 

Stodolní, či Porážkové  se nachází parkovací místa vzdálena od polyfunkčního domu 

do 300m, což  odpovídá docházkové vzdálenosti pro dlouhodobé parkovaní.(2h) dle 

ČSN 736110 



 

 

 

 

Pro Variantu 2: 

Byty: 

N = Po · ka  

N = 5,5 · 0,963     N = 5,296 

Showroom: 

N = Po · ka ·kp 

N = 6· 0,963 · 0,25   N = 1,4445 

Kavárna  

N = Po · ka ·kp 

N = 18· 0,963 · 0,25  N = 4,333 

Prodejní plocha 

N = Po · ka ·kp 

N = 1· 0,963 · 0,25  N = 0,24 

 

Celkový počet stání 11,31 v rámci možností v 1.PP je možno jedenáct stání, a proto 

bych navrhla 9 parkovacích stání + 2 bezbariérové. 



 

 

 

Příloha č.3 

Výpočet tepla 

  



 

 

 

Výpočet tepla 

 

LOKALITA 

 

m.n.m. 

 

tZ  [°C ] 

 

tZP [°C ] 

 

n [dní] 

 

OSTRAVA 

 

217 

 

-15 

 

3,6 

 

219 

 

Polyfunkční dům charakteru cihlový dům nacházející se v oblasti Moravská Ostrava 

má obestavěný prostor 7086  m3 OP, poloha budovy chráněna, tepelné charakteristiky 

budovy qO = 0,5424 [W.m-3 . K-1 ] Celkový počet bytů je 12 v jednom domě. 

V  =  7086 m3  

P  = 1 dům  

b  = 12 bytových jednotek  

q och  =  W/m3 .K  

q onech  = W/m3 .K 

tZ  = -15 °C  

tZP  = 3,6 °C 

n  = 219 dní 

tV  = 19 °C 

nV  = 60 dní [je počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu nižší, 

než je teplota tch = -5 °C ] 

tch  = -5°C 

cVO  = 4,187 kJ/kg.K [měrné teplo vody] 

tSZV  = 10 °C 

qV  = 0,42 W/m3 .K 

a  = 130 l/os/den 

c  = 20 l/os/den 

tTUV  = 60 °C 

Kd  = 1,2 

Kh  = 1,7 

 



 

 

 

1.Potřeba tepla pro vytápění: 

 

   A) Výpočet hodinové potřeby tepla pro vytápění 

• Poloha budovy chráněná:    

  Gohch = V*qo*(tv–tz) = 7086* 0,5424*(19-(-15)) = 130 677 W = 130,7kW 

    B) Výpočet roční potřeby tepla pro vytápění    

• Poloha budovy chráněná    

  Gorch = V*qo*(tv–tzp)*24*n*10
-6 

= 311, 1 MWh/rok 

 

2.Potřeba tepla pro větrání  : 

   A) Výpočet hodinová potřeby tepla pro větrání  

  Gvh = V*qv*(tv–tch) = 7086*0,42 *(19+5)= 71,426 kW/h  

  B) Výpočet roční potřeby tepla pro větrání    

 Gvr = V*qv*(tv–tch)*24*nv*10
-6 

= 102,85MWh/rok    

 

3. Potřeba tepla pro přípravu TUV  : 

A) Výpočet hodinová potřeby tepla pro přípravu TUV 

• Potřeba průměrná   GTUVo= (Kdc*cvo*b*(a+c)*(tTUV–tSZV))/86400 =  

21,807 W/s = 78,52 kW/h  

• Potřeba maximální  GTUVmax= Kh*GTUVo = 1,7 *78,52 = 133,484  kW/h  

B) Roční 

GTUVr = GTUVo *24*365*10
-6

/kd = 78,52*24*365*10
-6

/1,2 = 57,32 kW 

  4. Celková potřeba tepla  : 

  A) Výpočet celkové hodinové potřeby tepla  

• Poloha budovy chráněná   Gchch = 1,1*Gohch+Gvh+GTUVo = 293,716 

kW/h  

B) Výpočet celkové roční potřeby tepla 

• Poloha budovy chráněná   Gcrch =  

= 1,1*Gorch+Gvr+GTUVr = 477,002 MWh/rok 



 

 

 

Příloha č.4 

Výpočet vnitřního vodovodu a dimenze vodovodní přípojky 

  



 

 

 

VÝPOČET VNITŘNÍHO VODOVODU A DIMENZE VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKY  

DLEČSN 75 54 55 – VÝPOČET VNITŘNÍCH VODOVODŮ 

NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU NA NÁROŽÍ ULIC HOLLAROVA x 

ŠUBERTOVA 

V MORAVSKÉ OSTRAVĚ 

Počet  Výtoková armatura  DN Jmenovitý 

průtok vody 

qi [l/s  ] 

Požadovaný  

Přetlak vody 

pi [Mpa] 

Součinitel 

Současnosti 

Odběru vody 

φi[-] 

 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

19 Tlakový splachovač  

záchodové mísy 

15 0,1 0,05 0,3 

2 Tlakový splachovač 

pisoárové mísy 

15 0,5   

6 Mísící baterie - vanová 15 0,3 0,05 0,5 

11 Bytová myčka nádobí 15 0,15   

12 Automatická pračka 15 0,2   

21 Mísící baterie  

umyvadlová 

15 0,2 0,05 0,8 

14 Mísící baterie  dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

8 Mísící baterie - 

sprchová 

15 0,2 0,05 1 

 VÝPOČTOVÝ PRŮTOK             Qd  = √ Σ𝑖=1 
𝑚 𝑞2. 𝑛𝑖 = 1,86 

 

NÁVRH DN  Qd =S.v    ->    d = 2  √
Qd

𝜋
= 2 ∙ √

1,86

𝜋
=  1,538    

Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky Ekoplastik PN 16 32x4,5mm. 

Napojení bude provedeno navrtávacím pásem s uzavíracím ventilem. 



 

 

 

Příloha č.5 

Výpočet splaškových a dešťových vod 

  



 

 

 

Výpočet splaškových a dešťových vod 

Výpočet dle ČSN 756101 

Výpočet množství splaškových vod a návrh DN: 

1.Množství splaškových vod a návrh DN: 

záchod 0,5 x2 

umyvadlo 2x19 

vana 0,8 x 6 

Sprcha 0,6 x 8 

Kuch.dřez 0,8 x 14 

Myčka 0,8 x11 

Pračka 1,5 x12 

Pisoár 0,5 x 2 

Qww = k √∑ 𝐷𝑈 = 0,5 . √97,1= 4,92 

2.Množství dešťových vod ze střechy objektu dle vzorce 

𝑄𝑟 = 𝜓 ∙ 𝑞𝑠  ∙ 𝑆𝑠  [𝑙/𝑠] 

𝜓 = 0,8 [−] 

𝑆𝑠 = 299 [𝑚2]  = [ℎ𝑎] 

𝑞𝑠 = 130 [𝑙/(𝑠. ℎ𝑎)] 

𝑄𝑟 = 𝜓 ∙ 𝑞𝑠  ∙ 𝑆𝑠 = 0,8 ∙ 0,0130  ∙ 299 =  3,1 [𝑙/𝑠] 

Qrw = 0,33 . Qww + Qr =  4,72 l/s 

Dešťová kanalizace se navrhne dle nomogramu na DN 150 ve spádu 1%. Napojení 

bude provedeno skrz kanalizační šachtici. 



 

 

 

Příloha č.6 

Výpočet spotřeby elektrické energie 
  



 

 

 

VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

STUPEŇ 

ELEKTRIFIKACE 

BYTU 

SPECIFICKÝ PŘÍKON 

Pbi 

(KW/bj) 

Specifický příkon 

Vč. občanské vybavenosti 

Pbi  (kW/bj) 

A 4,4 5,5 

B1 5,5 6,8 

B2 7,0 10,10 

C 8,8  17,60 

Tabulka – specifické hodnoty spotřeby elektrické energie pro bytový fond 

Legenda: 

A1 – byt, v němž se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče 

B1 –dtto jako v 1 + pro elektrický sporák a pečící troubu 

B2 – dtto jako v B1 + pro přípravu TUV 

C – byty plně elektrifikované včetně vytápění, nebo klimatizace 

Pro výpočet potřeby elektrické energie budeme uvažovat stupeň elektrizace C. Pro 

tento stupeň elektrifikace přiřadíme z výchozí tabulky specifický příkon o hodnotě 

Pbj = 17,60  kW/bj. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.7 

Správci sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


