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1. Úvod 
 
V dnešní moderní době je kladen stále větší a větší požadavek na nízké náklady stavby, její 

architektonické provedení a estetiku, a také je kladen důraz na multifunkční využití objektu 

v jednotlivých lokalitách. U řešení objektu jsem postupoval tak, aby v budově byla nejen 

funkční dispozice, ale i samotný vzhled budovy pasoval do historické zástavby městské 

památkové zóny v centru města Ostravy. 

Jeden z problému této doby je, že lidé po práci vylidňují centra měst. Tehdy nastává 

situace, že v centru je prázdno a lidé se chodí bavit a využívat služby do jiných částí měst. 

Tomuto by právě polyfunkční domy měly zabránit tím, že integrují funkce bydlení a občanské 

vybavenosti. 

Na základě výše zmíněných skutečností jsem se rozhodl věnovat svou bakalářskou práci 

návrhu právě takového polyfunkčního domu v centru Ostravy. Tento polyfunkční dům 

propojuje obchodní plochy s kancelářskými prostory a také s obytnými jednotkami. Tato 

integrace obytných prostor s občanskou vybaveností tvoří podstatu polyfunkční stavby. 

Téma mne zaujalo pro svou komplikovanost a potřebu kreativního přístupu k návrhu 

dispozice a architektury nárožního objektu.  Do návrhu jsem vložil mnoho znalostí, které jsem 

získal během studií. Zároveň jsem také získal povědomí, o tom, jak jednat s úřady a správci 

sítí. 

1.1 Předmět bakalářské práce 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby v proluce polyfunkčním domem bude 

obsahovat zázemí pro občanskou vybavenost, administrativní činnost a bydlení. Součástí bude 

také řešení statické dopravy, dostatečného počtu parkovacích stání pro potřeby celého objektu, 

řešení napojení území na dosavadní dopravní síť a technickou infrastrukturu. Návrh bude 

počítat s návštěvou imobilních návštěvníků. Zpracování studie bude ve dvou variantách 

s detailním dopracováním jedné z nich. Součástí práce bude výpočet kapacity inženýrských 

sítí navrženého řešení. 
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2. Teoretická východiska 
 

2.1 Názvosloví 
 
Polyfunkční 

Mnohofunkční nebo vícefunkční. 11 

Obytná budova  

Stavba pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy připadají na byty, 

včetně ploch domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů. 3 

Bytový dům   

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, se čtyřmi a více byty, jež jsou přístupné 

z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně hlavní vstupy z veřejné 

komunikace. 3 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení, a je k tomuto účelu užívání 

určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství odpovídající 

požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. 3 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního 

předpisu (vyhláška č. 137/1998 Sb.), je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou 

plochu 8 m2; pokud tvoří jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2, musí 

být přímo větratelná a osvětlená. 3 

Příslušenství bytu 

Prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové komunikace, 

osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu. 3 

Základní zařízení bytu 

Souhrn nezbytného nábytku a ostatních zařizovacích předmětů pro předpokládaný počet osob. 

3 
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Požadavky na dispozici budovy   

Dispozice budovy musí být Jasná, přehledná, účelná, jednoduchá, funkčně odůvodněná a 

hospodárná. Vytvoření správné a účelné dispozice organickým spojováním a řazením 

jednotlivých místností prostřednictvím komunikačních prostorů do jednoho funkčního celku. 

9 

Bytový standard   

Je souhrn užitkových vlastností bytového fondu, občanské vybavenosti a celkového 

urbanistického řešení – je to komplex faktorů, které vytvářejí  úroveň bydlení. Jedním 

z hlavních ukazatelů bytového standardu je velikost obytné plochy. 4 

Podlaží 

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími dělícími rovinami. Nadzemní podlaží 

1.NP, 2.NP atd. Podzemní podlaží 1.PP, 2.PP atd. 3 

Podzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převážné části níže než 800 mm pod 

nejvyšší úrovní upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu domu. 3 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převážné části výše než 800 mm nad 

nejvyšší úrovní upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu domu. 3 

Schodiště 

Slouží ke spojení různých výškových úrovní. Musí být pohodlná, dostatečně široká, 

ohnivzdorná, přímo osvětlená, dobře větraná a bezpečná pro výstup i sestup. 3 

Schodišťový prostor   

Je celý komunikační prostor, ve kterém je umístěno schodiště. 3 

Domovní vybavení 

Prostor zabezpečující hospodářský a technický provoz domu, společenské a rekreační zařízení, 

které využívají obyvatelé domu. 4 

Kancelář 

V hlavním významu tohoto slova se jedná o místnost, kde se úřaduje, resp. kde se provádí 

nějaká administrativní činnost. 11 

Skeletový systém  

Nebo také sloupový systém. Sloupy nebo pilíře tvoří nosnou konstrukci objektu. 11 
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Průvlak  

Vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry 

nebo sloupy. 11 

Stropní konstrukce   

Je vodorovná nosná konstrukce, která rozděluje budovu po výšce a přenáší zatížení do 

nosných stěn, sloupů nebo pilířů. 11 

Podlaha   

Je to jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce uložená na stropní konstrukci nebo na terénu. 

11 

Skladba podlahy  

Dle počtu vrstev může být podlaha jednovrstvá nebo vícevrstvá. Skládá se z: nášlapné vrstvy, 

vyrovnávací vrstvy a izolační vrstvy. 11 

Odstavné a parkovací plochy 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. 5 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkovaní se může podle délky rozlišovat  

na krátkodobé a dlouhodobé. 5 

Odstavování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 5 

Stání 

Plocha sloužící k odstavení nebo parkování vozidla. 5 

Bezbariérové řešení 

Je to prostředí, ve kterém se snadněji orientují a pohybují osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Bezbariérové prostředí uvítají i lidé, kteří mají dočasnou pohybovou 

indispozici (člověk se zlomenou nohou, těhotné ženy atd.). 6 

Vodící linie 

Je spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na vnitřních  

a vnějších komunikacích. 6 
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2.2 Řešení bezbariérového užívání stavby 
 

V řešeném polyfunkčním domě se bude nacházet občanská vybavenost a administrativní 

prostory. V administrativě se předpokládá zaměstnávání více než 25 osob, z čehož plyne 

povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to ve výši 4% 

z celkového počtu zaměstnanců. 

 V administrativních prostorách jsou vymezena pracovní místa, která umožňují plné 

otáčení vozíku o 360°. Kruhová manipulační plocha má poloměr 1800 mm. Pracovní místa 

jsou automaticky nastavitelná, dle individuálních potřeb. Přístup do stavby bude vyznačen 

přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. 

 V prostorách občanského vybavení se nachází dvoupodlažní obchod s nekuřáckou 

kavárnou. Vstup do obchodu je řešen automatickými dveřmi šířky 1800mm. Na každém 

podlaží se nachází jeden prodejní pult s výškou desky 800 mm nad podlahou a předsunutím o 

250 mm.  

 Vertikální doprava je řešena zvlášť pro obchod a zvlášť pro administrativu. 

Hydraulický výtah v obchodě překonává dvě podlaží a má rozměr kabiny 1100 x 1400mm.  

Výtah z podzemního parkoviště do obytných podlaží a administrativy má rozměr kabiny 1400 

x 2000 mm. Do 5.NP se dostanou pouze obyvatelé obytných jednotek, kteří mají k dispozici 

vstupní čip. 

 V 1.PP se nachází podzemní parkoviště, kde se nachází dvě kolmá stání pro 

hendikepované. Tato místa mají šířku 3500 mm 

Úpravy byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
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3. Poznatky o řešeném území 
 

3.1 Historie města 
 

Dějiny Ostravy mají svůj počátek již v 8. století n. l., kdy do míst, kde v budoucnu 

vyroste metropole přicházejí Slované. V 9. století zde vybudoval kmen Holasiců jedno ze 

svých početných hradišť. 

K nejstarším ostravským vsím se řadí Polská (dnes Slezská) Ostrava, o které se 

zmiňuje v jednom z dokumentů papež Řehoř IX. již v roce 1229. Pro účel vymezení hranice 

mezi polským a českým státem byl v místě nad soutokem řeky Lučiny s Ostravicí vybudován 

Slezskoostravský hrad, o němž je zmínka v listině z roku 1297. Z dokumentů vyplývá, že 

dnešní Moravské Ostravě byl statut města udělen před rokem 1279. Její název je poprvé 

zaznamenán v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267. Nově 

vybudované město se postupně stávalo střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho srdce 

tvořilo čtyřúhelníkové náměstí (dnešní Masarykovo náměstí). 

Ve 14. století se Ostrava proměnila v důležité místo pro středověké trhovce. Husitské 

války do života města výrazněji nezasáhly. V roce 1438 jej získal na krátkou dobu husitský 

hejtman Jan Čapek ze Sán a po čase jej nahradil válečník Jan Talafús z Ostrova. 

Budova radnice na současném Masarykově náměstí je poprvé připomínána roku 1539. 

Budova prodělala několik stavebních úprav, dnešní podoba pochází z roku 1859. V první 

polovině 16. století se postavení Ostravy posílilo díky rozvoji řemeslné výroby. Do jinak 

poklidného života Moravské Ostravy nepříznivě zasahovala vojenská tažení a živelné 

katastrofy (např. povodně a požáry).  

Největší požár roku 1556 v podstatě zničil domy na náměstí. V roce 1625 zemřela 

přibližně polovina obyvatel v důsledku morové epidemie. V období třicetileté války patřila 

Moravská Ostrava k nejvíce zasaženým městům v českých zemích. Okupovalo ji dánské 

vojsko a od roku 1642 ze slezské strany také Švédové. 

Objev uhlí roku 1763 vnesl na Ostravsko oživení hospodářského života. Ohnisko této 

události se nacházelo v údolí Bruňa v Polské Ostravě. Progresivní růst aglomerace 

odstartovalo založení železáren ve vsi Vítkovice v roce 1828 olomouckým arcibiskupem 

Rudolfem Habsburským. Propojení Ferdinandovy Severní dráhy prostřednictvím nádraží ve 
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Svinově a Přívoze  roku 1847 umožňovaly, aby se Ostrava ve druhé polovině 19. století stala 

jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. Rozvoj 

průmyslu vyvolal i imigraci obyvatelstva. Po vzniku ČSR v roce 1918 si Ostrava díky 

železárnám a dolům uchovala významnou hospodářskou pozici a pozvolna se proměňovala ve 

správní, společenské a kulturní centrum. 

K 1. 1. 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava, jejíž podstatou bylo sloučení sedmi 

moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, 

Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou).  

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo angažovalo  

v rozvoji hornictví, ocelářství a jiných oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava,  

v té době už nazývaná „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 

byla odstartována stavba rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích. 

Masivní podpora těžkého průmyslu a jeho rozvoj znamenaly příliv nových pracovních sil do 

Ostravy a okolí. 

K výraznějším politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. Ostrava se 

stala statutárním městem. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla razantně redukována 

důlní činnost. Život města a mnoha jeho obyvatel dramaticky ovlivnila povodeň z července 

roku 1997, označovaná jako „tisíciletá voda“. Od roku 2000 dodnes Ostrava plní funkci 

sídelního města nově vzniklého Ostravského, dnes Moravskoslezského kraje. 10 

 

3.2 Širší vztahy 
 

Statutární město Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje a svou rozlohou je 

třetí největší město České republiky. Ostravou protékají řeky Lučina, Odra, Opava a 

Ostravice. 

Geografická poloha středu města je N 49° 48' 50.689 zeměpisné délky a E 18° 14' 

46.315 zeměpisné výšky. Ostrava se nachází v průměrné nadmořské výšce 227 m. n. m. 

Nejvyšší místo se nachází v Krásném poli v oblasti ulice Vodárenská 336 m. n. m. a naopak 

nejníže položené místo se nachází ve Slezské Ostravě na křižovatce ulic Jan Marie a Garbova  

193 m. n. m. 
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V současnosti tvoří Ostravu 23 městských obvodů, a to:  Hošťálkovice, Hrabová, 

Krásné pole, Lhotka, Mariánské hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava 

a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava - Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, 

Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezká Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice 

a Vítkovice. 10 

 
Hlavní silniční tahy z města jsou na Bohumín severovýchodní směr, východním 

směrem na  Karvinou a Havířov, jižním směrem na Frýdek - Místek a západním směrem na 

Opavu. Ostrava je také spojená s Brnem a Prahou dálnicí D1, která vede z Bohumína přes 

Ostravu a Olomouc. 

Řešené území se nachází v historickém centru města Ostravy v městském obvodě 

Moravská Ostrava a Přívoz.  

Vzdálenost k nejbližší tramvajové zastávce je zhruba 500 metrů. Dojezdová vzdálenost 

na vlakové nádraží Ostrava hlavní nádraží je 15 minut severním směrem a na vlakové nádraží 

Ostrava střed přibližně 10 minut. U vlakového nádraží Ostrava střed se nachází Ústřední 

autobusové nádraží, které slouží jako dopravní tepna autobusové dopravy.  

 

3.3 Vymezení řešeného území 
 
Řešené území se nachází v centru města Ostravy v městské části moravská Ostrava a Přívoz. 

Jedná se o proluku na nároží ulic Zámecká a dlouhá v městské památkové zóně. Budoucí 

místo polyfunkčního domu se nachází v pěší zóně.  

V územním plánu je tato lokalita určena k výstavbě bydlení a občanské vybavenosti, 

spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních částí obytných zón.  

Lokalita se nachází nedaleko Masarykova náměstí, které je považováno za centrální 

náměstí Ostravy. Toto náměstí prošlo v nedávné době rekonstrukcí, kdy většina jeho plochy 

byla vydlážděná žulovými dlaždicemi. Důstojnější vzhled prostranství podtrhla instalace 

mariánského sloupu v roce 1702 a který se v prostřed tohoto náměstí tyčí dodnes. 
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3.3.1 Městská památková zóna 
 

Městskou památkovou zónu vyhlašuje vyhláškami Ministerstvo kultury České 

republiky. Jedná se o část města, která je historicky významná. K zajištění památkové ochrany 

zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými 

nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními 

plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují 

významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování 

stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.  

 

3.4 Občanská vybavenost okolí řešené lokality 
 

V centru města Ostravy se klade velký důraz na spojení bytového fondu a občanské 

vybavenosti. V řešeném území se nachází spousta polyfunkčních domů obsahujících obchody, 

restauračních zařízení, administrativu, a jinou vybavenost, sloužící hmotným a duševním 

potřebám obyvatelstva. Tyto služby spoluurčují životní standard obyvatelstva dané lokality. 

V blízkosti se nachází několik základní a mateřských škol pro děti. Pro mladé studenty jsou k 

dispozici střední školy a univerzita. Za kulturou můžeme vyrazit do blízkého  divadla 

Antonína Dvořáka, minikina a divadla loutek. V dojezdové vzdálenosti městskou hromadnou 

dopravou můžeme navštívit také více jak 37 galerií, 5 kin a sportovní haly, kde se pořádají 

různé kulturní akce a sportovní zápasy. 

 
 

3.5 Přírodní podmínky 
 

3.5.1 Klimatické podmínky 
 

Statutární město Ostrava se nachází 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 

kilometrů západně od hranice se Slovenskem, v severním okraji Moravské brány. Převládající 

směr větrů je jihozápadní. Průměrný úhrn ročních srážek je 705 mm. Průměrná roční teplota je 
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8,6 °C. Nejvyšší denní teplota byla naměřena 37,4 °C a naopak nejnižší naměřená teplota byla 

-27,3 °C 

Ostrava se nachází v mírném pásu, v oblasti přechodu mezi oceánským a 

kontinentálním podnebím, ale vzhledem k tomu, že se nachází na východě ČR, je pro něj 

charakteristické spíše podnebí kontinentální. Vyznačuje se především velkým rozdílem 

denních a nočních teplot, nižší vlhkostí vzduchu, menším množstvím srážek a menší rychlostí 

větru. 10 

 

3.5.2 Stav životního prostředí 
 

Životní prostředí v Ostravě je díky koncentraci těžkého průmyslu značně znečištěné. 

V 90. letech minulého století došlo k podstatnému zlepšení kvality vlivem útlumu průmyslu, 

zavedením nové legislativy a použitím nových technologií. Kolem roku 2001 zlepšování 

kvality ovzduší ustalo a bylo patrné i mírné zhoršení. Pod roční limitní imisní hodnoty 

poklesly hlavně koncentrace SO2 a NOx, ale u PM10 (Částice menší než 10 µm), těžkých 

kovů obsažených v polétavém prachu a u polycyklických aromatických uhlovodíků jsou 

přípustné limity stále překračovány. 10 
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4. Současný stav území a zněj vyplývající problematika 
 

4.1 Současný a předchozí stav řešeného území 
 

V minulosti na tomto pozemku stála Květinová síň. Květinová síň byla jednopodlažní budova, 

ve které se prodávaly květiny. Budova svou architekturou příliš nezapadala do okolní 

architektury a tím ji narušovala. Budova se již nějaký čas nevyužívala, chátrala a tím hyzdila 

Masarykovo náměstí. Z těchto důvodů byla budova v roce 2008 srovnána se zemí. 

V současné době je na ploše řešeného území štěrkový posyp, okraje parcely kolem 

ulice zámecká jsou lemovány obrubníky. Funkčně je plocha využívána pro stánkový prodej a 

parkování aut zásobování. Pozemek je v rovině. Příjezd k území je z ulice Purkyňova přes pěší 

zónu. 

 

4.1.1 Archivní fotodokumentace  

 
Obr.1  Květinová síň -  Severovýchodní pohled z Masarykova Náměstí 
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4.1.2 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
 

 
Obr.2 Stávající stav - Severní pohled z ulice Zámecká 

 

4.2 Přeložky inženýrských sítí 
 

Do budoucího objektu polyfunkčního domu nezasahuje žádný rozvod, ani jeho ochranné 

pásmo. 

4.3 Napojení na inženýrskou a dopravní infrastrukturu 
 
Všechny řešené inženýrské sítě jsou vedeny v blízkosti řešeného pozemku a to uložené v zemi 

nebo vedené v kolektoru, který spravuje společnost Ostravské komunikace a.s. Kapacity 

rozvodů mají dostatečné kapacity a dle vyjádření správců sítí je možné se na ně připojit. 

Přípojky budou řešeny v co nejkratší vzdálenosti od řádů. Dle vyjádření správců sítí je 

nejvhodnější se napojit na sítě v ulici Dlouhá, kde jsou dostatečné kapacity. 

Objekt bude napojen na  dopravní infrastrukturu z ulice Purkyňova a pro obyvatele 

objektu a hendikepované zaměstnance bude připraveno parkování v podzemní garáži 

s vjezdem autovýtahem z ulice Zámecká. Pozemek se nachází v pěší zóně, proto obyvatelé 
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bytových jednotek a hendikepovaní zaměstnanci budou mít vyřízeno povolení magistrátu 

města Ostravy pro vjezd. 

 

4.4 Limity území 
 

4.4.1 Ochranná pásma 
 
Ochranné pásmo je nějaké ohraničené území, v němž je zakázaná jiná činnost než ta, pro 

kterou bylo toto území vymezeno.  

4.4.2 Vedení inženýrských sítí 
 

- U vodovodního řadu DN 100 je ochranné pásmo 1,5 m, na každou stranu od 

okraje potrubí. 

- U kanalizačního řádu DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m, na každou stranu od 

okraje potrubí. 

- U plynovodu STL DN 80 je ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu. 

- U energetického vedení NN je ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu. 

 
Limity na řešeném území ukládá územní plán města Ostravy a regulační plán dané lokality. 

4.4.3 Územní plán 
 
V územním plánu je místo řešeného území vyznačeno červenou barvou, která představuje  

dle legendy jádrové území. 

 

Funkční využití: 

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.N.P.) s vestavěnou občanskou vybaveností. 
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- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné 

podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže. 

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. 

Výjimečně přípustné 

- Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče. [10] 

4.4.4 Regulační plán 
 
Zástavba proluky na nároží ulic Dlouhé a Zámecké je regulována Územním plánem města 

Ostravy, který stanovuje pro předmětnou plochu funkční využití „Jádrové území“. Dle 

„Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území“ patří mezi vhodné funkční využití 

takto zařazené plochy situování zejména staveb vybavenosti centrálního charakteru, druhu 

obchodu, služeb, stravování, ubytování, soudnictví, peněžnictví, administrativy, kultury 

apod., integrované s funkcí bydlení. 

- výška zástavby je omezena výškou sousedního domu v ulici Zámecké 

- Náplň dostavby: obchod, gastronomie, služby, administrativa, ubytování 

-  nejméně přízemí budoucí zástavby se požaduje v maximální míře řešit jako 

živý komerční prostor, komunikující s návštěvníky centra přes 

prosklené výlohy  

- ve vyšších nadzemních podlažích se připouští řešit funkci všech typů občanské 

vybavenosti, dále funkce obchodní, administrativní, služeb nebo ubytování 

- dopravní obsluha bude řešena z ulice Purkyňovy do ulice Dlouhé  

- vypočtená potřeba parkovacích a odstavných stání může být realizována i v 

docházkové vzdálenosti mimo prostor pěší zóny.  

- minimální cena za prodej pozemku v bude stanovena znaleckým posudkem 

pořízeným prodávajícím.  
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- nepřipouští se umístění zařízení typu kasin, heren (a to ani jako součást jiných 

zařízení, např. restaurací a barů) a sex shopů.  

- technologie nebudou převyšovat stanovenou výšku domu a budou řešeny tak, 

aby nebyly pohledově vnímány [10] 

4.4.5 Požadavky památkové péče: 
 
Proluka se nachází na území městské památkové zóny ve které realizace každé nové stavby 

podléhá posouzení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Investor bude podle 

§ 22 tohoto zákona povinen ohlásit s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a následně umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Pokud jde o architektonický výraz, je orgány památkové péče 

požadováno, aby byla architektura dostavby domovního bloku řešena soudobými 

vyjadřovacími prostředky s reflektováním kompozičních principů a zásad, které je možné 

odpozorovat ze stávající zástavby v okolí. [10] 
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5. Identifikace a konstrukce stavby 
 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:     Polyfunkční dům na nároží ulic Dlouhá, Zámecká                                    

Místo stavby:     Moravská Ostrava a Přívoz, Dlouhá, Zámecká 

Parcelní čísla: 434/1, 434/2 

Katastrální území:    Moravská Ostrava 

Kraj:      Moravskoslezský 

Charakter:     Novostavba 

Stupeň:     Studie 

Datum:     Duben 2010 

 

5.1.2 Údaje o dosavadním využití,  majetkové vztahy 
 
Pozemek, na kterém je navrhována realizace novostavby polyfunkčního domu, je využíván 

v současné době jako prodejní a parkovací plocha.  

Pozemky s parcelními čísly 434/1 a 434/2  jsou v majetku Statutárního města Ostravy 

5.1.3 Údaje o provedených průzkumech 
Před zahájením projekčních prací byla provedena prohlídka místa stavby a okolí. 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

 Územní plán města Ostravy 

 Regulační plán dané lokality 

 Katastrální mapa města (digitální) 

 Mapy ze serveru www.mapy.cz 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 výkres stávajících sítí (M 1:1000) 

 Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

 vyjádření k existenci sítí 

 výkres vodovodní sítě (M 1:1000) 
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 výkres kanalizační sítě (M 1:1000) 

 Čez ICT Services a.s. 

 vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti  

 výkres stávajících sítí (M 1:1000) 

 Mapové podklady ČÚZK – ZABAGED (polohopis, výškopis, ortofotomapa) 

 fotodokumentace řešeného území 

 Platné normy a typologické předpisy  

5.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s limity regulačního plánu dané lokality  

a územním plánem. Kopie podkladů jsou k dispozici v příloze. 

5.1.5 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

Jedná se o polyfunkční dům o 1.PP a 6.NP. Jedná se o dostavbu nároží ulic Zámecká a 

Dlouhá. 

 V suterénu domu se nacházejí garážová stání 

 V 1:NP a 2.NP je umístěna občanská vybavenost 

 V 3.NP a 4.NP se nachází kanceláře pro administrativní činnost 

 V 5.NP a6.NP jsou umístěny bytové jednotky 

5.1.6 Zastavěná plocha 
 

Plocha pozemku      475 m2 

Zastavěná plocha polyfunkčním domem   463 m2 

Celková zastavěná plocha     463 m2 

5.1.7 Obestavěný prostor 
 
Celkový obestavěný prostor objektu     8334 m3 
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5.2 Popis hlavních konstrukcí budovy 

5.2.1 Popis horizontálních komunikací 
 

V budově jsou umístěny dva výtahy. Jeden výtah je umístěn v zrcadle , který prochází 

skrze všechna podlaží a druhý výtah je volně přístupný v zrcadle tříramenného schodiště a 

spojuje 1.NP a 2NP . Provoz výtahu do vyšších pater, kde jsou umístěny bytové jednotky se 

dostanou pouze lidé, kteří vlastní čip od těchto podlaží. Nosné zdi kolem výtahu jsou 

z keramických tvárnic Porotherm . Výtah má hlasový doprovod, ve kterém hlásí jednotlivá 

patra a stav dveří. Jedná se o výtahy se strojovnou v 1.NP s automatickým otevíráním dveří o 

šířce 900 mm. Šířka klece výtahu je 1 100 mm, hloubka je 1 400 mm a výška klece 2 100 mm. 

Ovládací panel je umístěn ve výše 1 000 mm nad podlahou výtahu, dále je v kabině sklopné 

sedátko, které po sklopení má výšku 500 mm nad podlahou výtahu. Maximální rozdíl mezi 

podlahou kabiny a podlažím je 20 mm.  

V budově jsou také umístěny dvě schodiště. Z 1.PP do 5.NP je schodiště tříramenné. 

Mezi schodišťovými rameny je umístěn prostor pro výtahovou šachtu. Druhé schodiště je 

umístěno v prodejně. Schodiště je tříramenné a spojuje 1.NP a 2.NP. V zrcadle je umístěna 

zdviž. 

Obecně by se dalo říct o obou schodištích: 

 šířka schodišťového ramene je 1 300 mm. V tomto prostoru je umístěno zábradlí ve 

výšce 900 mm, madlo ve výšce 750 mm. s přesahem 150 mm přes první a poslední 

schodišťový stupeň  

 šířka vedlejší podesty je rovna šířce schodišťového ramene  

 šířka hlavní podesty je o 100 mm větší než šířka vedlejší podesty 

 Schodiště jsou osvětlena umělým osvětlením 

 je dodržen sklon schodišťového ramene, který nepřesáhne 35° 

Na úrovni hlavní podesty je dodržen manipulační prostor dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 Schodišťová ramena jsou uložena na podestách. Ty přenášejí zatížení do svislých 

nosných schodišťových stěn. Konstrukčně nosný materiál schodiště je železobeton, který je 

obložen keramickým obkladem. Obklad je opatřen protiskluzovou úpravou a reflexně označen 
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první a poslední schodišťový stupeň. Materiál zábradlí a madla je zhotoven z nerezavějící 

oceli. Na madlu je umístěn informační štítek pro nevidomé. 

 
 

5.2.2 Nosný konstrukční systém 
 

 v objektu je použit kombinovaný systém nosného obvodového pláště z tvarovek 

Porotherm Cb 44 a železobetonových sloupů. 

 průřezy sloupů v celém objektu jsou 400x400 mm 

 na sloupech je uložen železobetonový průvlak o výšce 600 mm a šířce 400 mm 

 

5.2.3 Stropní konstrukce 
 

Je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí o tloušťce 250 mm 

5.2.4 Obvodový plášť 
 

Je tvořen keramickými tvarovkami Porotherm Cb 44, které mají dostatečnou tepelně izolační 

schopnost. 

5.2.5 Střešní konstrukce 
 

Je složena z nosné konstrukce, která je tvořena stropem nejvyššího podlaží a skladbou 

pochůzné dvouplášťové střechy s tepelně izolační a parotěsnou vrstvou v dolním plášti. 

Výška atiky od horní hrany stropní konstrukce nejvyššího podlaží je 1100 mm. Nosná 

konstrukce střechy ustupujícího podlaží 6.NP je tvořena železobetonovou deskou, která nese 

dvouplášťovou střechu s tepelně izolační a parotěsnou vrstvou v dolním plášti. 

 
 
 
 
 
 



 20  
 

6. Řešení jednotlivých variant 
 

6.1 Definice variant 
 

Vytvořil jsem dva návrhy zástavby polyfunkčním domem, které mají společné architektonické 

a urbanistické znaky. Tyto studie jsou navrženy tak, aby splnily výše popsané požadavky 

památkové péče, regulačního plánu a územního plánu 

 

6.1.1 1. Varianta (neřešená) 
 

Skládá se z 1.PP a 5.NP: 

1.PP  

 vjezd do 1.PP je řešen výtahem z ulice Zámecká 

 zahrnuje 12 parkovacích míst, z toho 1 parkovací místo pro hendikepované 

 Strojovny výtahů 

 Technická místnost 

1.NP  

 Nekuřácká kavárna 

 Zázemí kavárny, sklad 

 Sociální zařízení 

 Domovní vybavení ( schránky, místnost na odpady) 

 Dopravní výtah pro auta 

 Recepce 

2.NP  

 5 hotelových pokojů 

 Dispozice: 3 x dvoulůžkový pokoj, 1 x třílůžkový pokoj a 1 x čtyřlůžkový pokoj 

 Kancelář provozu 

 Skladovací prostory a relaxační zóna 

3.NP  

  8 pronajímatelných hotelových pokojů z toho 1 bezbariérový 
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 dispozice: 3 x dvoulůžkový pokoj, 1 x třílůžkový pokoj, 1 x čtyřlůžkový pokoj a 3 

jednolůžkové, z toho jeden bezbariérový 

 Skladovací prostory a technické zázemí 

4.NP a 5.NP koresponduje s 3.NP 

6.1.2 2. Varianta (řešená) 
 

 Sloučení bytů, administrativy a obchodu do jediné budovy 

 Větší variabilita dispozic bytových jednotek 

 Ustupující poslední podlaží má kladný dopad na architektonický vzhled budovy 

6.1.3 Popis 1.PP 
 
V tomto podlaží se nachází podzemní parkování. Vjezd do 1.PP je řešen autovýtahem z ulice 

Zámecká. Kabina výtahu je uzpůsobena pro dopravu vozidel a má rozměry 5300 x 2800 mm. 

Je ocelová z nehořlavých materiálů a s tuhým ocelovým rámem dimenzovaným na zatěžující 

síly od pohybujícího se vozidla. Kabina je doplněna ochrannými lištami na stěnách. Výtah je 

vybaven samoobslužným uživatelsky příjemným systémem řízení. Vozidlo je dopravováno i s 

řidičem do podzemního podlaží parkoviště bez další obsluhy. V garážích bylo použito kolmé 

řazení v počtu 11 parkovacích stání z toho jedno je uzpůsobeno pro hendikepované občany. 

Šířka komunikace je 6 m. Celková délka stání je 5 m, skládá se z délky stání 4,5 m 

a bezpečnostního odstupu 0,5 m. Šířka běžného stání je 2,5 m šířka stání pro vozidla zdravotně 

postižených je 3,5 m. Podchodná výška je 2 300 mm. Podlaží je řádně osvětleno umělým 

osvětlením a odvětrané, aby nevznikaly nepřípustné koncentrace škodlivých plynů a par. 

V prostorech 1.PP se také nachází 2 strojovny výtahů, sklad údržby výtahu a technická 

místnost. Navrhl jsem jedno parkovací stání pro hendikepované občany, dle vyhlášky č. 

398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

6.1.4 Popis 1.NP 
 

V 1.NP se nachází prodejní plocha o výměře 213 m2. K prodejní ploše patří prostor pro 

skladování zboží, odvětrávaná místnost pro tříděný odpad a zázemí pro zaměstnance 
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s hygienickými prostory s wc a sprchou. Základní typy zboží bude umístěno v dosahové 

vzdálenosti osob na vozíku. Přístup do obchodu je z nároží Zámecké a Dlouhé ulice, vstup pro 

zásobování je z ulice Zámecká. V prodejně je také umístěn komunikační prostor s výtahovou 

zdviží spojující 1.NP a 2.NP. Vstup pro zaměstnance administrativy a obyvatele vrchních 

pater je řešen z ulice Zámecká. Součástí vstupu je vrátnice s wc a odvětrávaná místnost pro 

skladování tříděného odpadu. 

6.1.5 Popis 2.NP 
 

V 2.NP se nachází druhé patro obchodu s vlastním skladem a nekuřácká kavárna se 

skladem,  místností pro mytí nádobí. Součástí kavárny jsou hygienické prostory pro muže i 

ženy. Součástí těchto hygienických prostor jsou kabinky pro hendikepované, jedna pro muže a 

jedna pro ženy. Tyto kabinky jsou opatřeny vstupními dveřmi šířky 900 mm, které se otevírají 

směrem ven do předsíňky. V kabinkách je umístěna záchodová mísa v osové vzdálenosti 450 

mm od boční stěny a s výškou horní hrany sedátka 460 mm nad podlahou. Po obou stranách 

záchodové mísy jsou umístěna sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 

mm nad podlahou. Součástí těchto kabinek je také umyvadlo umožnující podjezd vozíku, 

háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.  

6.1.6 Popis 3.NP a 4.NP 
 

V 3.NP a 4.NP se nachází administrativní prostory bez přístupu veřejnosti. Na 

jednotlivých podlažích se nachází 5  kanceláří o minimální půdorysné ploše 18 m2, 

konferenční místnost, jednotlivé stoly oddělené lehkou přemistitelnou přepážkou výšky 1500 

mm. Na obou podlažích můžou zaměstnanci využít kuchyňku, která obsahuje myčku na 

nádobí, varnou konvici, mikrovlnou troubu a kuchyňský dřez. V každém podlaží se počítá s 42 

zaměstnanci, z toho 21 mužů a 21 žen. Rovněž se předpokládá zaměstnávání osob s těžkým 

zdravotním postižením, pro jejich potřeby je pracovní místo upraveno dle individuálních 

potřeb a celý prostor je řešen bezbariérově. Navržené hygienické prostory obsahují wc mužů a 

wc žen a v těchto prostorech jsou umístěny bezbariérové kabinky 

6.1.7 Popis 5.NP a 6.NP 
V 5.NP se nachází vstup do chodby široké 1800 mm a prosvětlené světlovody šířky 

550 mm  a z této chodby vedou vstupy do jednotlivých bytových jednotek. 
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 Byt číslo 1 je mezonetový byt velikosti 3+ kk, kde se v 5.NP  nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, pracovna a wc s umývátkem. Okna v tomto podlaží jsou orientované 

na severozápadní stranu, do ulice Zámecká. V 6.NP se nachází ložnice s oknem orientovaným 

do ulice Zámecká a prosvětlena střešními okny, dále hygienické prostory a terasa. Výškový 

rozdíl mezi podlažími je překonán vřetenovým schodištěm se 16 stupni.  

 

Byt číslo 2 je mezonetový byt velikosti 4+ kk, kde se v 5.NP  nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, pracovna a hygienické prostory. Okna v tomto podlaží jsou 

orientované na severozápadní stranu do ulice Zámecká a na severovýchodní stranu do ulice 

Dlouhá. V 6.NP se nachází ložnice prosvětlena střešními okny a dětský pokoj s okny do ulice 

Zámecká rovněž prosvětlený střešními okny. Dále se zde nachází  wc s umývátkem a terasa. 

Výškový rozdíl mezi podlažími je překonán vřetenovým schodištěm se 16 stupni. 

 

Byt číslo 3 je mezonetový byt velikosti 4+ kk, kde se v 5.NP  nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem a hygienické prostory. Okna v tomto podlaží jsou orientované na 

severovýchodní stranu do ulice Dlouhá. V 6.NP se nachází ložnice a dětský pokoj s okny 

orientovanými na jihozápadní stranu a prosvětleny střešními okny. Dále se zde nachází 

pracovna rovněž prosvětlená střešními okny. V tomto podlaží se rovněž nachází wc 

s umývátkem a terasa. Výškový rozdíl mezi podlažími je překonán vřetenovým schodištěm se 

16 stupni. 

Byt číslo 4 je mezonetový byt velikosti 4+ kk, kde se v 5.NP  nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem a hygienické prostory. Okna v tomto podlaží jsou orientované na 

severovýchodní stranu do ulice Dlouhá. V 6.NP se nachází ložnice a dětský pokoj s okny 

orientovanými na jihozápadní stranu a prosvětleny střešními okny. Dále se zde nachází 

pracovna s oknem do ulice Dlouhá. V tomto podlaží se také nachází hygienické prostory a 

terasa. Výškový rozdíl mezi podlažími je překonán vřetenovým schodištěm se 16 stupni. 

Byt číslo 5 je byt velikosti 2 + kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, ložnice a hygienické prostory. Ložnice má okna orientovaná na jihozápadní stranu. 

 

Na obě tato variantní řešení se vztahuje vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro 

místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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s pozdějšími změnami č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. Dále pak vyhláška č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností 

pohybu a orientace. 

6.1.8 Společné prvky obytných místností 
 

V obytných místnostech jsou dodrženy obecné základní požadavky: 

 maximální vzdálenost okna 1,5 m od rohu obytné místnosti 

 akustická neprůzvučnost stěn obytné místnosti téhož bytu je 42 dB, u obytné místnosti 

druhého sousedního bytu, schodiště nebo chodby je 51 db  

U ložnic pro dvě osoby je dodržena minimální šířka 2,4 m a plocha 12 m2 . Pro jednu 

osobu je šířka 1,95 m a plocha 8 m2. V každé ložnici je umístěn základní nábytek  

pro dvě osoby. Ložnice a pokoje jsou umístěny v noční zóně.  

Ve všech bytech je součástí obývacích pokojů i kuchyňský kout. V těchto případech 

mají místnosti minimální plochu 20 m2, pokud jsou v dispozičním řešení bytu jedna nebo dvě 

obytné místnosti. Pokud je obytných místností v dispozici bytu více, pak tento pokoj má 

plochu 24 m2.  

 U kuchyňských koutů je splněno standardní vybavení, které má každá moderní 

domácnost. 

 samostatná varná deska a samostatná pečící trouba 

 digestoř na odsávání par vzniklých při vaření 

 myčka nádobí 

 chladnička, mraznička a mikrovlnná trouba.  

Vždy jsem volil přímé větrání kuchyňských prostor. Šířka manipulačního prostoru u 

kuchyňské linky je větší než její minimální hodnota 1 200 mm.  

 

6.1.9 Společné prvky příslušenství bytů 
 

Příslušenství hygienických prostor: 

 záchodová mísa 
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 vana 

 umyvadlo 

 pračka 

V mezonetových bytech je vždy umístěna alespoň 1 záchodová mísa v samostatné místnosti. 

Příslušenství v koupelně je vana, umyvadlo a pračka. V bytu č. 5 jsou hygienické prostory 

obsahující vanu, toaletu a umyvadlo.  Ve všech hygienických prostorech je keramický obklad 

do výšky 1800 mm.  

 

6.2 Souhrnná technická zpráva 
 

6.2.1 Urbanistické, architektonické a technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 

Parcelní čísla 434/1 a 434/2 se nacházejí v katastrálním území Moravské Ostravy a Přívozu. 

 Přístup k pozemkům je veřejnou komunikací šířky 5,5 m z ulice Purkyňova. Na 

pozemcích se nachází prodejní a parkovací plocha zpevněna štěrkem. Pozemky jsou v rovině. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení novostavby je dáno převáženě regulačním plánem dané lokality  

a územním plánem města Ostravy. Objekt byl řešen jako dostavba nároží, Zámecké a Dlouhé 

ulice 

Z architektonického hlediska je novostavba řešena jako novostavba nárožního objektu. 

1.NP komunikuje s chodci prosklenými výlohami. Poslední podlaží je řešeno jako ustupující. 

Fasáda je řešena v dvoubarevné kombinaci černé a bílé barvy. 

 

6.2.2 Vliv na životní prostředí 
 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude 

stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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7. Výpočet a popis inženýrských sítí 
 

7.1 Vodovod 
 

7.1.1 7.1.1 Stávající stav 
 
 
Vodovodní řády v řešené lokalitě mají jmenovité  rozměry  DN 200 v ulici Zámecké a DN 100 

v ulici Dlouhé.  Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. doporučuje napojení do ulice 

Dlouhá do stávajícího řádu DN 100. 

7.1.2 7.1.2 Navrhovaný stav 
 
 
Vodovodní přípojka bude dle doporučení provedena z polypropylenu (PP) jmenovitého 

rozměru  DN 63 a bude napojená navrtávkou kolmo na stávající řád DN 100 vedené v ulici 

Dlouhé. Přípojka bude mít minimální sklon 3°/°°. V prostupech zdmi je potrubí uloženo 

v chráničce a utěsněné proti vnikání vody do objektu . Rozvody potrubí v 1.podzemním 

podlaží jsou vedeny pod stropem, podchozí výška je 2200 mm. Ostatní potrubí je vedeno 

v instalačních jádrech, které budou patřičně zvukově izolovány. Veškeré vnitřní rozvody 

budou izolovány tepelnou izolací Mirelon tl. 7mm u studené a 15mm u teplé vody na.   

Výsledky výpočtu potřeby vody (výpočet viz. příloha č.2): 

Průměrná denní potřeba vody:               Qp =  6,02 m3/den 

Maximální denní potřeba vody:              Qm = 9,03 m3/den 

Roční potřeba vody:                               Qr = 2197,3 m3/rok 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu:  Qd = 1,95 l/s 

 

Návrh potrubí: polypropylen (PP) DN 63 
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7.2 Kanalizace 
 

7.2.1 Stávající stav 
 
Kanalizační řády v řešené lokalitě mají jmenovité rozměry  DN 600 v ulici Zámecké a DN 500 

v ulici Dlouhé. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. doporučuje napojení do ulice 

Dlouhá do stávajícího řádu DN 500. 

7.2.2 Navrhované řešení 
 
Kanalizační přípojka bude z materiálu polypropylen (PP) a dle výpočtu byl navržen profil DN 

150. Do veřejné jednotné sítě je přípojka napojena vložkou pod úhlem 45°. Potrubí je vedeno 

v nezámrzné hloubce a v předepsaném spádu minimálně 20°/°°. V prostupech zdmi je potrubí 

uloženo v ocelové chráničce a utěsněné proti vnikání vody do objektu. V prvním podzemním 

podlaží je kanalizační potrubí vedeno pod stropem a v nadzemních podlažích je vedeno 

v instalačních jádrech, hlavní větve kanalizace budou odvětrány nad střechou. 

 

Výsledky výpočtu kanalizace (výpočet viz. příloha č.2 ): 

 

Celkový návrhový průtok odpadních vod Qtot = 5,3 l/s 

Množství dešťových odpadních vod Qr = 14,64 l/s 

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci Qrw = 16,38 l/s 

Navržen profil DN 150 
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7.3 Elektrická energie 
 
Navržený polyfunkční dům bude zásobován elektrickou energií přípojkou. Přípojka bude 

napojena na stávající rozvod nízkého napětí společnosti ČEZ distribuce a.s. 

 

Orientační spotřeba elektrické energie: 

 

podzemní parkoviště- max. příkon 10 kW 

Nekuřácká kavárna - max. příkon 18 kW 

Prodejní prostory- max. příkon 12 kW 

Kancelářské prostory- max. příkon 30 kW 

Bytové jednotky – soudobý příkon stupně elektrizace C  24,36 kW 

orientační spotřeba elektrické energie je 94,36 kW 

 

7.4 Teplo 
 
Navržený polyfunkční dům bude zásobován teplem z teplovodního vedení společnost Dalkia. 

Přípojka bude napojena na stávající rozvod nízkého napětí společnosti ČEZ distribuce a.s. 

Orientační spotřeba tepla (výpočet viz. příloha č.2 ) 

roční potřeba tepla: Gor= 353,23 MWh/r 

roční potřeba pro ohřev TUV:  Gtuvr= 168,11 MWh/r 

celková roční spotřeba: Gcr= 521,34 MWh/r 
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8. Závěr 
 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat návrh studie polyfunkčního domu na nároží ulic 

Zámecká a Dlouhá v Moravské Ostravě. Návrh obsahuje detailní propracování vybrané 

varianty. U řešení objektu bylo postupováno tak, aby byla nejen funkční dispozice, ale i 

vzhled budovy pasoval do historické zástavby městské památkové zóny. 

Ve vybrané variantě se nachází obchod, kanceláře a v horních podlažích bytové 

jednotky. Byla zpracována studie, dopravní řešení a limity území. Dále řez objektem a 

pohledy ze dvou světových stran. K bakalářské práci je přiložen i výpočet inženýrských sítí. 

Pro vypracování byly použity podklady, které jsou k dispozici k nahlédnutí 

v přílohách. Při návrhu jsem postupoval dle všech platných legislativních a normových 

předpisů. Využil jsem všech svých vědomostí a dovedností, které jsem nasbíral během studia. 

 Vypracování této studie pro mne bylo velice složité, protože při navrhování jsem byl 

omezen nejen územním plánem města Ostravy, ale také regulativy daného území a požadavky 

památkové péče. Shánění dokumentace k danému území a vyjádření správců sítí bylo velice 

poučné a jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Důvod vybrání tématu výstavby 

polyfunkčního domu je ten, že se mísí více funkčních užívání v jednom celku. Zároveň to byla 

i výzva, zda dokážu toto téma zajímavým způsobem propracovat. 
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9. Seznam použitých parametrů 
 

Knihy:  

[1] Prof. Ing. HASÍK OTAKAR, DrSc.: Stavby vodovodů a kanalizací,VŠB- Technická 

univerzita Ostrava, Ostrava, 2007 

 

Normy a zákony: 

[2] Vyhláška č.183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu 

[3] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[4] ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů – názvosloví 

[5] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

[6] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

[7] Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

[8] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

 užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

Studijní podklady z předmětů: 

[9] Typologie bytových a občanských staveb 

 

www stránky: 

[10] STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, poslední revize 27.4. 2010, 

  Dostupné z:http://www.ostrava.cz 

[11] STAVO CENTRUM, poslední revize 27.4. 2010, 

  Dostupné z:http://www.stavocentrum.cz 

[12] STAVÍME DŮM, poslední revize 27.4.2010, 

  Dostupné z:http://www.stavimedum.cz 

[13] MAPY.CZ, poslední revize 27.4. 2010  

 Dostupné z:http://www.mapy.cz 
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10. Seznam obrázků a příloh 
 

Seznam obrázků: 

Obr. č. 1 Květinová síň -  Severovýchodní pohled z Masarykova Náměstí 

Obr. č. 2 Stávající stav - Severní pohled z ulice Zámecká 

Obr. č. 3 Severní pohled na pozemek, jaro 2010 

Obr. č. 4 Ukázka současného využití pozemku, podzim 2009 

 

 

Seznam příloh: 
 
Příloha č.1 Fotodokumentace 

Příloha č.2 Výpočet inženýrských sítí 
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11. Seznam výkresové části 
 

1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1:2500 

2. LIMITY ÚZEMÍ      M 1:500 

3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ     M 1:500 

4. STUDIE – 1.PP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

5. STUDIE – 1.NP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

6. STUDIE – 2.NP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

7. STUDIE – 3.NP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

8. STUDIE – 4.NP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

9. STUDIE – 5.NP – 1. VARIANTA (NEŘEŠENÁ) M 1:100 

10. STUDIE – 1.PP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

11. STUDIE – 1.NP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

12. STUDIE – 2.NP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

13. STUDIE – 3.NP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

14. STUDIE – 4.NP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

15. STUDIE – 5.NP – 2. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

16. STUDIE – 6.NP – 1. VARIANTA (ŘEŠENÁ)  M 1:100 

17. ŘEZ OBJEKTEM     M 1:100 

18. POHLEDY      M 1:200 

19. VIZUALICE 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Obr. č. 3 Severní pohled na pozemek, jaro 2010 

 

 
Obr. č. 4 Ukázka současného využití pozemku, podzim 2009 



  
 

Příloha č. 2 
Výpočet potřeby vody: 

 Specifická potřeba vody:            Obyvatelé bytů : qo = 46/365 = 0,126 m3/den na osobu 

     Zaměstnanci :     qz = 16/365 = 0,044 m3/den na osobu 

 

Průměrná denní potřeba vody:      Qpo = Po * qo = 16 * 0,126 = 2,016 m3/den 

 Qpz = Pz * qz = 91 * 0,044 = 4,004 m3/den 

     celkem                          6,02 m3/den 

 

Maximální denní potřeba vody:    Qm = Qp * kd 

 Qm = 6,02 * 1,5 = 9,03 m3/den 

 

Roční potřeba vody:        Qr = Qp * 365 

                                      Qr = 6,02 * 365= 2197,3 m3/rok 

 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu:  Qd = 1,95 l/s 

Výpočet vnitřního průměru: D = 2(Q/π), D= 50,11 mm 

Návrh potrubí: polypropylen (PP) DN 63 

 



  
 

Výpočet kanalizace: 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Orientační spotřeba tepla: 
 

Hodinová potřeba tepla: Goh= V*q0*(tv-tz)= 

 = 8334*0,56*(18+15) = 154,012 kW 

 

Roční potřeba tepla: Gor= V*q0*(tv-tzp)*24*n*10-6= 

=8334*0,56*(18-3,6)*24*219*10-6 = 353,23 MWh/r 

 

Hodinová potřeba pro ohřev TUV: Gtuv=Kd*[b* (a+c)*(tTUV-tSZV)]/86400*cvo =  

= 1,2*[22* (80+20)*(60-10)]/86400*4,187 = 23,029 kW/h 

 

Roční potřeba pro ohřev TUV:  Gtuvr= Gtuv/kd*24*365*10-6= 

= 23,029/1,2*24*365= 168,11 MWh/r 

 

Celková roční spotřeba: Gcr= 521,34 MWh/r 

 


