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Anotace bakalářské práce 

Předmětem této bakalářské práce je návrh zástavby proluky polyfunkčním domem v ulici 

Nádražní v Moravské Ostravě. Proluka vznikla v roce 2006 zdemolováním stávajícího 

objektu. Tato práce představuje návrh nového polyfunkčního domu ve dvou variantách 

s detailním propracováním vybrané varianty. Dále obsahuje návrhy napojení na inženýrské 

sítě, odstavná místa  pro služební auta, nezbytné úpravy okolí a rozmístění mobiliáře. 

Součástí je rovněž ekonomické zhodnocení návrhu. Důraz byl také kladen na přirozené 

začlenění zamýšleného objektu do jádrového území města.  

 

Šunka, P: Návrh polyfunkčního domu v ulici Nádražní, Moravská Ostrava, 

Ostrava, katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2010, XX stran, vedoucí Ing. Waldstein Petr 

 

Bachelor Thesis Annotation 
The subject of this bachelor thesis is an infill building project - a multifunctional house in 

Nádražní street in Moravská Ostrava.  

The gap site resulted from the demoliton of existing object in 2006. The thesis presents two 

options for a new multifunctional house realization together with the detailed elaboration 

of the variant chosen. It further includes suggestions for connection to underground 

services, layby areas for company cars, necessary ground shaping and street furniture 

layout.   

The present work contains the economic evaluation of the project as well. The natural 

incorporation of the planned object in the core part of urban area was emphasized.  
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1. Úvod 
Při rozhodování, které z témat pro bakalářskou práci zvolit, jsem asi jako každý váhal. Od 

vybraného tématu jsem očekával, že mě zaujme a naplní. Po předchozím studiu na střední 

průmyslové škole stavební, kde jsme navrhovali jak zděné rodinné domy, tak skeletové 

konstrukce, jsem chtěl téma zabývající se řešením novostavby. Proto pro mě téma návrhu 

zástavby proluky polyfunkčním domem byla jasná volba.  

 

Žijeme v moderní společnosti, která si žádá výstavbu nových, účelných, atraktivních a 

v neposlední řadě  kvalitně dispozičně i technologicky zpracovaných domů sloužících pro 

průmysl, zemědělství, vzdělání, administrativu a další. Nově vzniklá stavba by měla 

zaujmout svým vzhledem, nenudit, ale musí být také vhodně začleněna do charakteru 

daného prostoru. Současný trend je nastaven tak, že bydlení se soustřeďuje do přilehlých 

satelitních prostorů kolem velkých měst. V centrech měst je stávající uliční zástavba, 

mnohdy starší než  sto let, často ve špatném technickém stavu. Pokud již není jiná 

možnost, je objekt zdemolován. Po demolici a následně vzniklé proluce vznikají vhodné 

plochy pro nový objekt. Zde se nabízí ideální možnost pro výstavbu polyfunkčního domu, 

který jsme schopni postavit i v úzkých prolukách.  

 

V centrech měst slouží polyfunkční domy ve většině případů  vybavenosti centrálního 

charakteru, která má význam pro dané i širší území. Dům v sobě zahrnuje různé druhy 

funkcí jako jsou: bydlení, obchod, administrativa, výroba, peněžnictví, soudnictví, kulturní 

zařízení atd. a dokáže v sobě pojmout potřebné funkce aniž by jedna rušila druhou. Je 

důležité dodržet zásadu neslučování jednotlivých složek jako je bydlení a občanská 

vybavenost. Kvalitně zpracovaný objekt představuje oživení prostoru a doplnění 

chybějících funkcí v dané lokalitě.   

 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je navrhnout polyfunkční dům v proluce vzniklé demolicí 

objektu v ulici Nádražní v Moravské Ostravě na parcele č.796/1. Návrh bude vypracován 

variantně s detailním dořešením jedné z navrhovaných variant.  
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1.2 Cíl bakalářské práce 

• Návrh nového polyfunkčního domu 

• Návrh napojení na inženýrské sítě 

• Návrh odstavné plochy pro služební automobily 

• Návrh nezbytných úprav okolí 

• Návrh úpravy zeleně 

• Návrh umístění mobiliáře 

• Propočet nákladů navrhovaného řešení 

 

1.3 Získané podklady k bakalářské práci 
Zajištěné podklady pro bakalářskou práci: 

• Územní plán 

• Katastrální mapa 

• Ortofotomapa 

• Mapy vedení a polohy inženýrských sítí 

• Polohopis, výškopis 

• Fotodokumentace 

• Mapy ze serveru www.mapy.cz 

• Mapy ze serveru http//gisova.ostrava.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Stávající stav, pohled z ulice Nádražní 
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2. Teoretická východiska 
2.1 Názvosloví 
Znalost názvosloví a odborných termínů je jednou ze základních pomůcek pro 

dorozumívání v technické praxi, proto zde důležité pojmy, které se v této práci vyskytují, 

uvádím a vysvětluji. 

 

Polyfunkční 

Vícefunkční, mnohofunkční. 

 

Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí. [3] 

Obytná budova 

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

na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů 

(nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovní komunikace). Člení 

se na bytové a rodinné domy. [3] 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, o čtyřech a více bytech, přístupných  

z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně hlavními 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 k tomu účelu užívání 

určen. [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] 
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Obytná místnost 

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

předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2, pokud tvoří 

byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu minimálně 16 m2 . [3] 

 

Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu, rozlišují se podlaží podzemní a nadzemní. [3] 

 

Podzemní podlaží 

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

nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [3] 

 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 

mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu 5,0 m po obvodu domu, 

nadzemní podlaží se stručně také nazývá: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží 

ustupujícího. [3] 

 

 

Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 

Osoba postižená pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, sluchově, 

osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, 

popřípadě osoba s mentálním postižením. [6] 

 

Sítě technického vybavení 

Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, 

zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického 

vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, 

plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 

(například produktovody). [5] 
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Kancelář 

V hlavním významu tohoto slova se jedná o místnost, kde se úřaduje respektive, kde se 

provádí nějaká administrativní činnost. Taková místnost se česky nazývá úřadovna – čili 

administrativní pracoviště neboli pracoviště úřadu. 

 

Mobiliář 

Je funkční vybavení obytných i neobytných prostor sloužící k různorodým činnostem od 

relaxace, užitkovou, či jako prostředek práce. Je nedílnou součástí funkčního vybavení 

obytných a jiných technických a hospodářských prostor.  

Veřejná zeleň  

Je to souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o 

důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. 

Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná respektive privátní či soukromá.  

Parkoviště  

Jedná se o prostor určený pro parkování, místo pro delší odstavení, respektive odstávku 

vždy většího počtu motorových (i nemotorových) vozidel z provozu najednou. Jako 

parkoviště slouží buď samostatné účelové komunikace nebo parkovací pruh či vyznačená 

místa na místní komunikaci. 

2.2  Maloobchod 
Maloobchod nebo také obchod v malém měřítku je způsob prodeje zpravidla menšího 

objemu zboží konečnému spotřebiteli. Prostředí maloobchodu je charakteristické svým 

vysokým stupněm hospodářské konkurence a významným tlakem na snižování 

spotřebitelských cen. Právě spotřebitelské ceny jsou v maloobchodu klíčovým nástrojem. 

Významnou roli však hrají i ostatní faktory, jako je lokalizace prodejního místa, umístění a 

stav prodejní jednotky atd. Asi největší výhoda maloobchodů je jeho malá závislost na 

zásobování. 

 

 

 5 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkovac%C3%AD_pruh&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE


2.3 Služby  

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný 

efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují 

potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny 

z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby  jsou 

hrazeny ze zdrojů soukromých. 

2.4 Bydlení 

Bydlení je již od nepaměti jednou ze základních a přirozených potřeb člověka stejně jako 

např. potrava. To znamená, že bydlení je jedním z předpokladů k samotnému přežití. 

Bydlení je realizováno celou škálou druhů staveb. Tyto stavby prošly během svého vývoje 

dlouhým procesem. Počáteční funkce spočívala pouze v jakési ochraně před deštěm a 

jinými povětrnostními vlivy. Současné bydlení musí uspokojit stále se zvyšující nároky 

člověka. Jednotlivé bydlení je přizpůsobené každému jedinci dle jeho potřeb. Musí být 

navrženo tak, aby nepoškozovalo psychický stav člověka. Kvalitní bydlení přispívá 

k dobrému zdraví. Je realizováno formou hromadného bydlení nebo formou samostatně 

stojících rodinných domů. Obě formy s sebou nesou výhody i nevýhody. 

2.5 Občanská vybavenost 
Součastný trend je nastaven tak, že nezanedbatelné množství obchodů i služeb je 

soustřeďováno do velkých nákupních center, která se rozrůstají jak v centrech měst, tak 

v jejich nejbližším okolí. Je proto důležité snažit se do center měst umisťovat občanskou 

vybavenost ať už z důvodu oživení života v dané lokalitě, tak i z důvodu pohodlí a snadné 

dostupnosti občanů. 

 

2.5.1 Bytové domy s občanskou vybaveností 

Tento druh staveb v sobě zahrnuje spojení dvou funkcí, a to funkce bydlení a funkce 

občanské vybavenosti. Při návrhu je důležité separovat od sebe obě zmíněné složky, aby 

nedocházelo ke snižování pohodlí a komfortu uživatelů domu a bylo zabezpečeno jejich 

soukromí. Domy jsou funkčně rozděleny po jednotlivých patrech, a to tak, že do prvního 

nadzemního podlaží umisťujeme  občanskou vybavenost a bydlení navrhujeme až do 

dalších nadzemních podlaží. Je důležité v návrhu nezapomenout na dostatek úložných 

prostor pro budoucí obyvatele. Mezi hlavní výhody těchto typů domů patří urbanistická 
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ekonomie z hlediska počtu obyvatel na hektar, ekonomie výstavby při zohlednění nákladů 

na jeden byt, technický a společenský standard a plocha veřejné zeleně vztažená na počet 

obyvatel pozemku. Naopak mezi nevýhody lze zařadit ztrátu bezprostředního styku 

s přírodou a terénem (obzvláště v městské zástavbě), nedostatek intimity a klidu, což může 

vést ke zdroji konfliktů. Dle charakteru je možno tyto domy dělit na schodišťové, bodové, 

pavlačové, chodbové (dvojtakt, trojtakt atd.), mezonetové, bariérové, terasové 

(jednostranné, oboustranné) a na bytové domy bez vnitřních komunikací.  

 

2.5.2 Separace bydlení a vybavenosti 

Při navrhování polyfunkčního domu se musíme držet jistých pravidel. Vchod do 

občanského vybavení by měl být oddělen od vchodu do bytové části. Jednotlivé funkce 

domu by měly být odděleny jak funkčně, tak i fyzicky. Je důležité zajistit, aby byl 

potenciálnímu zákazníkovi znemožněn vstup do bytové části (bezpečnostní důvody). Do 

podlaží s občanskou vybaveností není vhodné, obzvláště v centrech měst, umisťovat 

provozy hlučné, prašné, prostorově náročné a provozy závislé na vysoké spotřebě vody a 

na značném odběru energií. Rovněž není vhodná občanská vybavenost závislá na častém a 

velkoobjemovém zásobování. Díky použití skeletového systému získávají domy relativně 

volnou dispozici jak pro vybavenost, tak pro bydlení. Velký problém spočívá ve vyřešení 

parkovacích míst pro služební vozy vybavenosti a parkovacích míst pro bydlení. Proto je 

důležité na tento problém při návrhu myslet a vyřešit jej v podobě např. podzemních 

garáží. Ideální varianta nastává při umístění parkoviště s dostatečnou kapacitou přímo 

v těsné blízkosti domu. Dále je nutné zajistit prostory pro ubytované jakou jsou kolárny, 

kočárkárny, sušárny, prádelny, společenské místnosti, úklidové místnosti a v neposlední 

řadě také prostor pro hospodaření s odpady.   

 

2.6 Domovní vybavení 
Bytové domy musí mít: 

• domovní schránky umístěné tak, aby umožňovaly vkládání zásilek bez 

nutnosti otevírat uzamykatelné dveře. Schránky uspořádané ve skupině musí 

být umístěny tak, aby vzdálenost spodního okraje dolní schránky byla 

nejméně 700 mm a horního okraje vrchní schránky byla nejvýše 1700 mm 

od úrovně podlahy. Nejméně 20 % schránek ze skupiny musí být v rozmezí 
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700 mm až 1200 mm od úrovně podlahy s ohledem na osoby se sníženou 

pohyblivostí 

• prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy 

• místnosti pro uskladňování předmětů, pokud nejsou součástí bytu 

• prostor a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním 

• prostor pro palivo v domech s lokálním vytápěním 

• prostor pro hygienicky a požárně nezávadné ukládání odpadků 

• odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily 

[3] 

 

Nepovinné prostory a zařízení: 

• místnost se skladem pro údržbu domu 

• úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody 

• sušárnu, případně prádelnu a žehlírnu 

• zařízení na klepání koberců 

• místnost pro shromažďování obyvatel s víceúčelovým využitím 

• úpravu plochých střech pro rekreační účely nebo pro sušení prádla 

[3] 

 

2.7 Definice variant navrhovaných řešení 
2.7.1 Varianta č.1 

• je navržena na půdorysných rozměrech 12, 5 m x 13, 95 m 

• sestává z jednoho podzemního podlaží a s pěti nadzemních podlaží 

• 1. PP zahrnuje sklepní kóje pro budoucí nájemníky bytů, úklidovou místnost 

s výlevkou a servisní místnost 

• 1. NP je navrženo pro prodejní prostory obchodu s drobným zbožím, 

nezávislé na častém zásobování s příslušným zázemím 

• 2. NP obsahuje dvě kancelářské buňky s hygienickým zázemím, archivem, 

úklidovou místností a denní místností 

• 3. NP, 4. NP a 5. NP – každé z těchto tří podlaží zahrnuje dva nájemní byty 

2 +  KK a ploše 57, 28 m2  respektive 52, 72m2   
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Pro domovní komunikace je navrženo přímé schodiště s mezipodestou a výtah. Schodiště 

mají obě ramena se stejným počtem schodišťových stupňů. Důraz je kladen na oddělení 

komerčních a prodejních prostor a prostor pro bydlení, na dodržení minimálních ploch 

jednotlivých místností, na dostatečné osvětlení přímým denním světlem obchodu, kanceláří 

i samotných bytů, přímé odvětrání a na jednoduchost a funkčnost celé stavby. Součástí 

navrhovaného řešení jsou parkovací a odstavná stání. Vstupy do budovy jsou umístěny jak 

z ulice Nádražní, tak z vnitrobloku. Pro tuto variantu platí, že se nepředpokládá využívání 

obchodu a kanceláří více než devíti pracovníky, není určena pro zaměstnání osob se 

zdravotním postižením a nemá charakter škol apod.  

Pro podrobnější dopracování jedné z variant jsem si vybral právě tuto variantu č.1 

z důvodu poměrně jednoduchého, funkčního a přehledného půdorysu. Rovněž umístění 

schodiště a výtahu se vzájemně doplňuje a jejich umístění nezabírá příliš velkou plochu, 

což je u  takto malé proluky důležité.  

 

2.7.2 Varianta č.2 

• je navržena na půdorysných rozměrech 12, 5 m x 13, 95 m 

• sestává z jednoho podzemního podlaží a s pěti nadzemních podlaží 

• 1. PP zahrnuje sklepní kóje pro budoucí nájemníky bytů, úklidovou místnost  

s výlevkou, společnou místnost a servisní místnost 

• 1. NP je navrženo pro prodejní prostory obchodu s drobným zbožím, 

nezávislé na častém zásobování s příslušným zázemím a kolárnou pro 

nájemníky 

• 2. NP v sobě zahrnuje tři kancelářské buňky s příslušným hygienickým 

zázemím 

• 3. NP, 4. NP a 5. NP – každé z těchto tří podlaží zahrnuje dva nájemní byty 

2 +  KK a ploše 57, 64 m2  respektive 68, 39 m2   

 

Pro domovní komunikace je navrženo schodiště tvaru U s mezipodestou a výtah. Schodiště 

mají obě ramena se stejným počtem schodišťových stupňů. V tomto návrhu je rovněž 

kladen důraz na oddělení komerčních a prodejních prostor a prostor pro bydlení, na 

dodržení minimálních ploch jednotlivých místností, na dostatečné osvětlení přímým 

denním světlem obchodu, kanceláří i samotných bytů, přímé odvětrání a na jednoduchost a 

funkčnost celé stavby. Součástí navrhovaného řešení jsou parkovací a odstavná stání. 
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Vstupy do budovy jsou umístěny jak z ulice Nádražní, tak z vnitrobloku. Pro tuto variantu 

rovněž platí, že se nepředpokládá využívání obchodu a kanceláří více než devíti 

pracovníky, není určena pro zaměstnání osob se zdravotním postižením a nemá charakter 

škol apod. 

Při pohledu na obě varianty zjistíme, že zásadním rozdílem je umístění schodiště a výtahu. 

Tento fakt ovlivňuje dispoziční řešení celé stavby. Jako nejvýhodnější řešení se jeví 

umístění schodišťového prostoru na okraj jedné ze stěn domu. V obou variantách není 

volná plocha před výtahovým prostorem menší než 1 500 mm x 1 500 mm a klec výtahu 

minimální šířku 1 100 mm a hloubku 1 400 mm. 

 

 
Obr. 2. Stávající stav, pohled z vnitrobloku 
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3. Historie řešeného území 
3.1 Moravskoslezský kraj 
Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000. V letech 

1949-1960 byla většina území dnešního Moravskoslezského kraje součástí kraje 

Ostravského, část pak patřila ke kraji Olomouckému. V roce 1960 oba kraje zanikají a 

území celého dnešního Moravskoslezského kraje pak patřilo až do 31. prosince 1999 k 

tehdejšímu Severomoravskému kraji.  

Za Rakousko-Uherska náležela většina území současného kraje k Slezskému vévodství, z 

malé části k Moravskému markrabství, Hlučínsko bylo součástí pruské provincie Slezska, 

jak ostatně napovídá i dnešní název kraje. Viz též Moravsko-slezská hranice. Po vzniku 

Československa náležela většina kraje k Zemi Slezské se správním centrem Opavou, malá 

část k Zemi Moravské se správním centrem v Brně, od 1. prosince 1928 do 31. prosince 

1948 náleželo celé území kraje k Zemi Moravskoslezské se správním centrem v Brně. [7] 

 

Obr. 3. Mosravskoslezský kraj, poloha 
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3.1.1 Geografická poloha  

Moravskoslezský kraj je nejvýchodnějším krajem České republiky. Na jihu sousedí se 

Zlínským krajem, na jihozápadě s krajem Olomouckým. Částečně tvoří státní hranici s 

Polskem a se Slovenskem, kde sousedí se Žilinským krajem. Svojí celkovou rozlohou 

5.554 km2 se řadí na 6. místo mezi všemi kraji Česka a zaujímá 7% jeho území. Skládá se 

ze 6 okresů Ostrava-město, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava a Bruntál. Území 

kraje je sevřeno na západě masivem Hrubého Jeseníku, jenž postupně přechází v Nízký 

Jeseník a Oderské vrchy, na východě jej ohraničují Moravskoslezské Beskydy. Uprostřed 

daného regionu je sníženina mezi Karpatskou soustavou a Českou vysočinou otevřená na 

sever do Polské nížiny a spojená s jihem úzkým koridorem zvaným Moravská brána. 

3.1.2 Obyvatelstvo 

V Moravskoslezském kraji žije cca 1 277 000 obyvatel. Výhodou regionu je především 

mladá věková struktura populace. Věkovou strukturou lze charakterizovat kraj s nižším 

průměrným věkem proti průměru Česka. Nejnižší údaje vykazuje okres Bruntál, kde je 

průměrný věk 35,5 let ve srovnání s průměrem věku 37,9 let. [9] 

3.1.3  Osídlení 

Základní charakteristikou kraje je značně vysoké zalidnění, hustota dosahuje nejvyšších 

hodnot v republice (232 obyv./km2) a na 7% její rozlohy tak žije 12,5 % obyvatel. Platí to 

především v okresech Ostrava-město, Karviná, o přilehlých částech okresů Frýdek-Místek 

a Nový Jičín a částečně také o okrese Opava. Zbylé oblasti jsou podstatně méně zalidněny 

a jsou převážně hornaté. Největším městem a přirozeným sídlem kraje je Ostrava (přes 320 

tisíc obyvatel), která je zároveň třetím největším městem u nás. Nachází se zde Ostravská 

aglomerace a spojuje přesněji města Ostrava, Hlučín, Bohumín, Karviná, Orlová a Frýdek-

Místek.  

3.2 Historie Moravské Ostravy  

Městský obvod je pojmenován jako Moravská Ostrava a Přívoz. Moravská  Ostrava  a  

Přívoz  tvoří  historické jádro dnešní Ostravy. Toto poměrně rozsáhlé území  při soutoku 

řek Odry a Ostravice  bylo  od  pradávna  vstupním  místem  do Moravské brány,  kudy 

procházely  význačné obchodní  cesty spojující středomořské a západoevropské oblasti  s 
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Pobaltím. Není  přesně známo, kdy získala Moravská Ostrava statut obce. Dá  se  

předpokládat, že  statut  obdržela od biskupa Bruna  někdy  mezi  léty  1267  -  1279. 

Město Moravská Ostrava mělo na počátku  17. století asi 1200 obyvatel,  bylo výstavné,  

mělo 208  domů, radnici,  kostel, faru,  školu a  špitál.  Prosperita  města lákala  k usazení 

drobnou  šlechtu z  okolních  statků  a panství,  která dále zvyšovala  jeho  prestiž.  

Středem  města  bylo  obdélníkové náměstí (nynější  Masarykovo náměstí). Od 60.  let   

18.  století  prožívalo   město  období  určitého hospodářského  vzestupu.  Ztrátou  větší  

části  Slezska  se stává pohraničním městem, dochází k přesunu obchodních cest, takže 

městem  začíná procházet zboží z  Moravy do východních zemí. Významným mezníkem  v 

historii Moravské Ostravy byl  nález černého uhlí v sousední Polské Ostravě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.  Moravská Ostrava a Přívoz, poloha 

 

Rozvoj průmyslu  a s ním příliv  finančního kapitálu umožnil ve 2. polovině 19.století a na 

počátku 20. století přestavbu celé Moravské Ostravy. K nesporným pozitivům poválečného 

období  náleží fakt, že se Ostrava stala vysokoškolským městem. Nejprve sem byla v roce 

1945  z  Příbrami  přeložena   Vysoká   škola  báňská  (dnes VŠB - Technická univerzita). 

V roce 1959  v  Ostravě  vzniká Pedagogický institut s  charakterem samostatné vysoké 

školy, v roce 1964 přeměněný na Pedagogickou fakultu  (od roku 1991 Ostravská   

univerzita   se   čtyřmi   fakultami).  Rektorát Ostravské  univerzity  má  sídlo v Moravské  

Ostravě, stejně jako některé fakulty VŠB - Technické univerzity.  
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3.2.1 Moravská Ostrava a Přívoz v chronologickém přehledu 

     
• 300 000 let př. n. l. 

       - je  přibližně   datován   nejstarší  doklad  pobytu člověka  na území města Ostravy  

• 1267, 29. listopad 

       - první  písemná  zmínka o Moravské  Ostravě v závěti  

• 1268 - 1278 

       - Moravská Ostrava získala postavení města  

• 1377 

       - první písemná zmínka o vsi Přívozu 

• 1742 

       - Moravská Ostrava se stává hraničním městem 

• 1840  

       - zahájení důlní činnosti v Ostravě 

• 1900, 2. srpen 

       - Přívoz povýšen na město 

• 1924, 1. leden 

       - obce Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory,  Zábřeh,   Hrabůvka  a       

Nová Ves  sloučeny do jedné místní obce pod  názvem Moravská Ostrava 

• 1930 

       - dokončena     stavba   moravskoostravské   radnice, největší v republice 

• 1990, 24. listopad 

- konají se komunální  volby, je zřízen městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

[9] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Znak Ostravy 
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3.3 Vymezení řešeného území 
Řešené území se nachází v lokalitě Otrava-město v městském obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, a to na ulici Nádražní č.p.43. Jedná se o proluku ve stávající uliční zástavbě. 

Proluka je ze dvou stran volně přístupná a ze zbývajících dvou navazuje na stávající 

zástavbu. V jejím okolí se nachází řada obchodů a služeb. Mezi nejvýznamnější patří 

obchodní síť Hornbach, Janáčkova konzervatoř a známá ulice Stodolní. Proluka se nachází 

v Jádrovém území města Ostravy.  

 

Obr. 6. Zobrazení proluky ve fotomapě 

 

3.3.1 Jádrové území 

Protože se proluka nachází v jádrovém území, stahují se na ni regulativa vydaná městem, 

která koordinují, usměrňují a specifikují požadavky na nově vzniklé stavby.  Zástavba na 

výše zmíněné proluce spadá do kategorie bydlení a občanské vybavenosti centrálního 

charakteru, a proto se její funkční využití musí řídit jistými pokyny uvedené v územním 

plánu. 

. 

3.3.2 Vhodné funkční využití 

Do vhodného funkčního využití je zařazeno: 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, nájemní bytové domy (nad 3.N.P.) s vestavěnou občanskou 
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vybaveností, příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné 

podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže. Zeleň veřejná a obytná. [14] 

 

3.3.3 Přípustné funkční využití 

Do přípustného funkčního využití je zařazeno: nájemné domy bez občanské vybavenosti, 

konzuláty, rezidence, nerušící drobná výroba a služby, benzinová čerpadla a servisní 

služby jako součást garáží a parkovacích ploch. Nezbytná technická vybavenost. [14] 

 

3.3.4 Výjimečně přípustné funkční využití 

Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, sportovní, 

zdravotnická, zařízení sociální péče. [14] 

 

3.4 Širší vztahy 
Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a 

slezskou část. Je to statutární město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky, poblíž hranice s Polskem. Tento region je charakteristický určitými 

zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a 

specifickými podmínkami Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, 

vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C (leden: −1,2 °C, 

červenec: 23,5 °C) s ročním průměrem srážek kolem 580 mm. 

 

Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů, a to: Hošťákovice, 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, Slezská Ostrava, Stará 

Bělá, Svinov, Třebovice a Vítkovice. Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje i okresu Ostrava-město, je třetím největším městem Česka. Hustota zalidnění je 

1443 obyvatel na km². Ze severu na jih měří Ostrava 20,5 km, z východu na západ 

20,1 km.  

 

Ostravou prochází 5 hlavních směrů dopravních komunikací, konkrétně se jedná o směry 

na Nový Jičín, Frýdek Místek, Karvinou, Bohumín a na Opavu. Řešená proluka je součástí 

celého bloku, který obklopují ulice Nádražní, Českobratrská, Poděbradova a Janáčkova. 
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Lokalita je dobře dostupná veřejnou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávky  jsou 

autobusová zastávka Konzervatoř a tramvajová zastávka Stodolní, což umožňuje kvalitní 

obslužnost pomocí městské hromadné dopravy s jen několika minutovou frekvencí. Je 

důležité také zmínit, že v návrhu se počítá s vytvořením mobiliáře i nových  parkovacích 

ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Divadlo Jiřího Myrona 

 

V okolí parcely se nachází  značné plochy zeleně. Mezi největší patří Husův sad na křížení 

ulic Českobratrská a Přívozská, Bezručův sad na křížení ulic Nádražní a 30. dubna a park 

Čs. Letců na křížení ulic Přívozská a 30.dubna, což určitě přidává na atraktivitě lokality. 

Nejvýznamnějšími stavbami  a institucemi  vyskytujícími se v nejbližším okolí jsou 

Janáčkova konzervatoř na ulici Českobratrské, Úřad práce a MMO odbor sociálních věcí 

na ulici Žerotínově, kino Vesmír s akademickým filmovým klubem a Divadlo Jiřího 

Myrona. 
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4. Průvodní zpráva k vlastnímu návrhu 
4.1  Identifikační údaje stavby 
Druh stavby 

• Novostavba 

Místo stavby 

• Katastrální území  - Moravská Ostrava 

• Ulice    - Nádražní  

• Číslo popisné   - 43 

• Parcelní číslo   - 796/1 

• Výměra parcely  -693 m2 

 

Účel stavby 

• 1.Podzemní podlaží  - sklepní kóje 

• 1.Nadzemní podlaží  - obchod, zázemí pro zaměstnance 

• 2.Nadzemní podlaží  - kancelářské prostory 

• 3.,4.,5. Nadzemní podlaží - bytové jednotky  

 

4.2 Orientační údaje stavby 

• Počet bytových jednotek    - 6 

• Výměra jednotlivých bytových jednotek 2+KK - 57, 3 m2 

- 52, 7 m2 

• Obchod      - 1 

• Kanceláře      - 3 

• Počet parkovacích míst    - 8 

• Počet parkovacích míst pro ZTP   - 1 

• Zastavěná plocha     - 174, 37 m2 

• Plocha parkoviště     - 431, 03 m2 

• Plocha komunikací pro pěší    - 45, 6 m2 

• Obestavěný prostor     - 2892 m3 

• Plocha zeleně      - 42, 0 m2 
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5. Technická zpráva 
5.1 Popis dotčeného pozemku 
5.1.1 Popis stávajícího stavu 

Daný pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti rušné ulice Nádražní. Je ze dvou stran 

obklopen zástavbou a nachází se na něm početná vzrostlá zeleň. Po demolici objektu 

v roce 2006 byla na místě nově vzniklé proluky vytvořena volná plocha, kterou začali 

využívat především obyvatelé bydlící v okolní zástavbě jako parkoviště. V bezprostřední 

blízkosti jsou vedeny inženýrské sítě, a to:  

• Kanalizace, OVaK 

• Vodovod, OVaK 

• Plynovod, RWE 

• Venkovní silové vedení, ČEZ 

 

5.1.2 Dosavadní využití pozemku 

Pozemek a potažmo celá část daného vnitrobloku je tedy  v současné době využíván jako 

parkoviště částečně zpevněné i nezpevněné. Celá lokalita tudíž i daná parcela se nachází 

v rovinatém terénu. Samotná proluka je ze severní strany ohraničena budovou o pěti 

nadzemních podlažích a z jižní strany budovou se třemi nadzemními podlažími. Pozemek 

se nachází na velice frekventovaném, perspektivním a dobře situovaném místě v jádrovém 

území města Ostravy, proto by jeho ponechání v součastném stavu nebylo dobré ať už pro 

samotné město, tak i pro okolní obyvatele. Výstavba nového polyfunkčního domu se jeví 

jako vhodná varianta na nové využití tohoto prostoru. 

 

5.1.3 Požadavky na architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Architektonické řešení naváže ve svých principech na architekturu sousedních domů. 

Přízemí objektů bude ztvárněním zdůrazňovat komerční charakter. Řešení fasád bude 

zpracováno na vysoké architektonické úrovni. Materiály, použité vnější povrchové úpravy 

budou kvalitní, minimálně podléhající vlivům prostředí. Jejich charakter bude vycházet 

z tradičních materiálů, používaných pro stavby na území centra Moravské Ostravy. 

Urbanistické řešení návrhu vychází z požadavku na umístění nových bytových objektů s 

občanskou vybaveností tak, aby se citlivě začlenily do stávající struktury okolí a 

charakteru městské části. Nový objekt by měly zhruba respektovat stávající blokovou 

strukturu zástavby s dodržením regulativ vztahující se na dané území. 
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Architektonicky je stavba navržena do dvou celků. První celek zabývající se 1. NP je 

navržen ve tmavším odstínu barvy a jeho dominantou jsou velké prosklené plochy výlohy 

obchodu. Tmavší barva je volena s ohledem na značný provoz v přilehlé ulici z důvodu 

snadnější údržby. Druhý celek týkající se zbylých podlaží má sjednotit celkový pohled na 

dům a začlenit do podlaží s obytnými byty podlaží s kancelářemi. K výrazným 

architektonickým prvkům patří mimo prosklené plochy výlohy 1. NP a oken pokrývajících 

téměř celou čelní část 2.NP také barevné ztvárnění fasády, jejímž úkolem je zatraktivnit 

čelní stranu domu. 

 

5.1.4 Vazba na územní plán 

U celého bloku, ke kterému patří i řešená proluka, se předpokládá značný rozsah dostavby. 

Stávající volné plochy budou postupně dostavěny, takže blok bude tvořit jeden celek. 

Vjezd do vnitrobloku se dle územního plánu předpokládá jeden, a to z ulice Janáčkovy. Při 

dostavbě je nutné dodržení regulačních podmínek. 

 

5.1.5 Napojení stavby na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je řešeno především z parkoviště umístěného 

ve vnitrobloku v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. V dané oblasti je také 

zajištěna velice častá obslužnost pomocí městské hromadné dopravy. 

 

Napojení na inženýrské sítě je znázorněno v příslušných situačních výkresech. V této části 

města jsou veškeré sítě vedeny v podzemí, a to buď v komunikaci nebo v přilehlých 

chodnících. Zasíťování je tedy bezproblémové, proto není žádná překážka v návrhu  

přípojek v co  nejkratší délce. Celá stavba je navržena s ohledem na vedení inženýrských 

sítí, proto není třeba navrhovat a zřizovat přeložky vedení inženýrských sítí. Polyfunkční 

dům bude napojen na všechny základní inženýrské sítě. Jedná se o vodovod, kanalizaci, 

plynovod  a elektrickou energii.  

 

5.1.6 Vodovod 

Napojení novostavby polyfunkčního domu na vodovodní řád bude provedeno z ulice 

Nádražní, kterou prochází vedení DN 200 LT. Skutečné přípojné místo bude určeno až na 

základě požadavků vlastníka sítě, jímž je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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(OVaK). Přípojka délky 4,0 m bude DN 50 se  sklonem potrubí min 3 ‰. Měření vody 

bude umístěno v 1. PP tohoto domu.  

5.1.7 Kanalizace 

Odkanalizování polyfunkčního domu bude provedeno pomocí přípojky do kanalizačního 

řádu na ulici Nádražní, kterou prochází vedení DN 500 x 750, materiál Beton. Kanalizace 

je řešena jako jednotná pro odvod splaškových i dešťových vod. Návrh a výpočty potřebné 

dimenze a množství odpadních vod jsou stanoveny v příloze č.5. Splaškové odpadní vody 

a dešťová voda bude odvedena jednotnou přípojkou do stávajícího kanalizačního vedení. 

Skutečné přípojné místo bude určeno až na základě požadavků vlastníka sítě, jímž je 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVaK). Navrhovaná přípojka délky 9,8 m 

bude mít DN 200 bude provedena s minimálním sklonem 30 ‰.  

 

5.1.8 Elektřina 

Napojení novostavby na distribuční síť bude provedeno pomocí přípojky NN z ulice 

Nádražní. Vlastníkem této sítě je ČEZ distribuce a.s. Správce sítě požaduje pro stanovení 

kapacity přípojky určení přesného množství spotřeby  elektrické energie. Přípojka je 

uvažována v délce 0, 49 m. Veškeré přípojky jsou ve výkresech zakresleny pouze 

orientačně. V případě rozhodnutí o realizaci stavby je nutné zhotovit samostatnou 

projektovou dokumentaci. 

 

5.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu s jedním podzemním podlažím a pěti 

nadzemními podlažími, přilehlého parkoviště a mobiliáře, přičemž 1. PP bude sloužit 

nájemníkům jako úložné prostory rozdělené do jednotlivých sklepních kójí, v 1. NP je 

umístěný obchod s drobným zbožím typu mobilních telefonů,  softwaru apod., 2. NP je 

navrženo jako prostor pro kanceláře, 3., 4., 5. NP bude sloužit jako nájemné bydlení s tím, 

že v každém podlaží jsou umístěny dva byty.  

 

Navrhovaný polyfunkční dům s přilehlým parkovištěm, mobiliářem, komunikací pro pěší, 

zelení a terénními úpravami bude sloužit jako trvalá stavba. 
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6. Souhrnná technická zpráva 
6.1 Popis stavby 
6.1.1 Popis stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v  blízkosti rušné a známé ulice Nádražní. Je ze dvou stran obklopen 

zástavbou a nachází se na něm početná vzrostlá zeleň. Po demolici objektu v roce 2006 

byla na místě nově vzniklé proluky vytvořena volná plocha, která je v současné době 

využívána jako parkoviště. Parcela se nachází v lokalitě Otrava-město v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, a to na ulici Nádražní č.p.43. Jedná se o proluku ve stávající 

uliční zástavbě. Proluka je ze dvou stran volně přístupná a ze zbývajících dvou navazuje na 

stávající zástavbu. Mezi nejvýznamnější stavby v okolí patří obchodní síť Hornbach, 

Janáčkova konzervatoř a známá ulice Stodolní. Proluka se nachází v Jádrovém území 

města Ostravy. Přístup na stavební pozemek bude umožněn díky zpevněné komunikaci, 

která  navazuje na ulici Janáčkovu. 

 

6.1.2 Celkové dispoziční řešení 

Jelikož se jedná o proluku, je návrh výrazným způsobem ovlivněn stávající strukturou 

okolní zástavby, ze které celé plošné a prostorové řešení vychází. Další důležitý faktor 

ovlivňující celou dispozici je umístění schodiště a výtahu. Stavba je složena z jednoho 

podzemního podlaží a pěti nadzemních podlaží. Podzemní podlaží  převážně slouží jako 

úložné prostory pro majitele jednotlivých bytů. V prvním nadzemním podlaží je navržen 

obchod s příslušným zázemím, ve druhém nadzemním podlaží pak kancelářské prostory se 

zázemím. Ve zbývajících třech podlažích je navrženo šest bytů, přičemž na každé podlaží 

připadnou dva byty. 

 

6.1.3 Stavebně technické řešení 

Jedná se o novostavbu v proluce vzniklé zdemolováním předchozího objektu o rozměrech 

13 950 mm x 12 500 mm. Stavba je navržena jako monolitický železobetonový skelet 

s obvodovým pláštěm vyzděným z keramických tvárnic Porotherm a s plochou 

jednoplášťovou odvětranou střechou. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní nosný systém 

je tvořen železobetonovými sloupy 300 mm x 300 mm. Objekt je přípojkami napojen na 

vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn. 

Základy budou provedeny jako železobetonové pásy. Půdorys je rozčleněn do dané 

dispozice pomocí příčkovek Porotherm. Schodiště je navrženo jako přímé s mezipodestou,  
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železobetonové, monolitické s ramenem šířky 1 200 mm a s tyčovým zábradlím. Výtahové 

jádro bude prefabrikované montované. Stropy jsou rovněž navržené jako železobetonové 

monolitické s šířkou 250 mm. Pro překlenutí  otvorů pro okna a dveře se použijí průvlaky a 

překlady Porotherm. Okna budou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře budou rovněž 

plastové typu. 

 

6.1.4 Vliv stavby na životní prostředí 

 V dané novostavbě nejsou navrženy žádné provozy negativně působící na zdraví osob ani 

na životní prostředí. Rovněž zde také nejsou umístěny sklady s nebezpečnými  materiály. 

Pozemek stavby není veden pro výkon funkce lesa. Při realizaci nebude nutné kácet okolní 

stromy. Po dokončení stavby dojde k úpravě terénu s následným zatravněním plochy mezi 

vlastní stavbou a parkovištěm a k výsadbě okrasných dřevin. 

 

6.1.5 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

SO 01 - novostavba polyfunkčního domu včetně přípojek inženýrských sítí 

SO 02 - parkoviště 

SO 03 - pěší komunikace 

SO 04 - přípojka vodovod 

SO 05 - přípojka kanalizace 

SO 06 - přípojka elektřina 

SO 07 - přípojka vodovod 

SO 08 - přípojka sdělovací vedení 

SO 09 - terénní úpravy 

 

6.2 Detailní popis jednotlivých podlaží 

6.2.1 Popis 1. PP 

V 1. PP je navrženo šest sklepních kójí určených pro nájemníky jednotlivých bytů. Pro 

potřeby nájemníků je zde také umístěná kolárna. Součástí tohoto podlaží je technická 

místnost, úklidová místnost s výlevkou, schodiště a výtah. Výtah je přístupný přímo 

z prostoru schodiště. Do tohoto podlaží mají přístup pouze obyvatele bytů a celé slouží 

jako technické zázemí. Dominantou celého  podlaží je schodišťový prostor s chodba ke 

sklepním kójím. Podlaha bude provedena z dlažby s příslušnou povrchovou úpravou. 

Konstrukční výška podlaží je 3 000 mm. 
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6.2.2 Popis 1. NP 

Největší část 1. NP je určena pro obchod a jeho zázemí. Zázemí obchodu v sobě zahrnuje 

vlastní prodejní prostory s vchodem stavebně odděleným od vchodu pro obyvatele domu, 

kancelář určenou pro administrativu a vedení obchodu, kuchyňku se dřezem, hygienické 

zařízení a úklidovou místnost s výlevkou.  

Podlaží obsahuje dva zcela stavebně oddělené vchody pro obyvatele domu. První z nich 

slouží jako přístup ke schodišti přímo z přilehlé ulice Nádražní. Druhý je určen pro vchod 

do domu z vnitrobloku, případně z parkoviště. Oběma vchody je možné dojít k výtahu. 

Dominantu celého podlaží tvoří venkovní úprava fasády tmavého odstínu, který opticky 

odděluje toto podlaží od ostatních a také velké skleněné tabule výlohy obchodu. 

Konstrukční výška je 3 500 mm. 

 

6.2.3 Popis 2. NP 

Celé toto podlaží je určeno pro administrativu, kterou tvoří dvě kancelářské buňky 

s hygienickým zázemím jak pro muže, tak pro ženy, archivem, denní místností se dřezem a 

úklidovou místností s výlevkou.  Velký důraz je kladen na funkční i stavební oddělení 

tohoto, jakož i 1. NP  od vyšších podlaží sloužících ubytovaným. Toho je docíleno dělící 

příčkou, která od sebe oba zmiňované provozy odděluje. Konstrukční výška tohoto podlaží 

je 3 250 mm. Dané podlaží je rovněž přístupno jak po schodišti, tak výtahem. 

 

6.2.4 Popis 3., 4., 5. NP 

Všechna výše zmíněná podlaží jsou navržena pro bydlení. Každé z  nich obsahuje dvě 

bytové jednotky, z čehož je zřejmé, že v domě je navrženo šest bytů. Všechny byty jsou 

navrženy jako 2 + KK. Každý z nich je rozdělen na denní a noční zónu. 

 

Bytové jednotky v sobě zahrnují úložné prostory, předsíň, koupelnu s vanou, umyvadlem a 

sprchovým koutem, dále stavebně oddělené wc, kuchyňský kout s jídelnou, obývací pokoj 

a ložnici. Kuchyňský kout je vybaven dřezem, elektrickým sporákem a stolováním. 

Ložnice je vybavena rovněž pracovním stolem a kancelářskou židlí. Konstrukční výška 

podlaží je 3 000 mm. 

 

6.2.5 Popis dopravy 

 Navrhované parkoviště se nachází ve vnitrobloku a je umístěno v bezprostřední blízkosti 

novostavby. Příjezd na něj je možný z ulice Janáčkovy. Vlastní parkoviště má kapacitu 9 
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parkovacích míst. Z toho 8 míst o rozměru 2,4 m x 5,3 m a 1 místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace s rozměrem 3,5 m x 5,3 m, které je umístěno na okraji 

parkoviště z důvodu snadnějšího přístupu a kratší vzdálenosti do domu. Toto stání bude 

označeno jak vodorovným, tak svislým mezinárodním symbolem. Pro ubytované 

v polyfunkčním domu je navrženo 6 stání, čemuž odpovídá jedno parkovací stání na jednu 

bytovou jednotku. Zbývající dvě stání jsou navržena pro obchod a administrativu, přičemž 

každému tomuto provozu přísluší jedno parkovací stání. Parkoviště bude materiálně řešeno 

z asfaltového koberce. Vodorovné značení bude zhotoveno z  odlišné barvy, konkrétně 

bílé. Parkoviště nezasahuje do bezprostřední blízkosti domu, ale cca 4 m před domem je 

funkčně odděleno od budovy pásem zeleně. Toto řešení má za úkol zmírnit šířící se hluk 

od automobilů do domu a tak přispět k pohodě obyvatelů i pracovníků v domě. Parkoviště 

je osvětlené dvěma parkovými lampami a je od mobiliáře odděleno pruhem zeleně 

v dřevěných parkových truhlících. 

 

6.2.6 Popis pěší  dopravy 

Polyfunkční dům je přístupný po stávajícím chodníku z ulice Nádražní, ale také po nově 

navrženém chodníku z ulice Janáčkovy. Všechny chodníky jsou zhotoveny v šířce 1 500 

mm a oproti vozovce je vyšší o 200 mm. Pro materiál chodníků byla zvolena zámková 

dlažba kontrastující s vozovkou. Naproti parkovacímu místu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace je zhotovena rampa pro napojení se na chodník. Podél 

chodníku jsou rozmístěné parkové lampy. 

 

6.2.7 Mobiliář 

V prostoru vzniklém mezi parkovištěm a domem jsou umístěny dvě lavičky s odpadkovým 

košem sloužící pro odpočinek a relaxaci návštěvníků i obyvatel polyfunkčního domu. 

Lavičky jsou provedeny v kombinaci dřeva a kovu a dobře odolávají povětrnostním 

podmínkám. Celý prostor je osvětlen dvěma parkovými lampami. Pro zpříjemnění 

atmosféry zde byly vysazeny okrasné dřeviny. Součástí mobiliáře je také stojan na kola 

umístěný u stěny 1. NP. 

 

6.2.8 Zeleň a terénní úpravy 

Na jižní straně pozemku se nachází početná vzrostlá zeleň. Ta nijak negativně neovlivňuje 

provoz a funkčnost novostavby a bude v plném rozsahu ponechána. V prostoru vzniklém 

oddělením parkoviště od domu budou provedeny terénní úpravy se zatravněním a 
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výsadbou okrasných stromů a keřů.  Tato úprava rovněž proběhne na severní straně 

pozemku v místě rozšíření parcely.   

 

6.2.9 Návrh řešení s ohledem na jádrové území 

Jelikož se navrhovaný polyfunkční dům nachází v jádrovém území města Ostravy, byl 

navržen dle regulativ, které mi byly poskytnuty na magistrátu, a to konkrétně na útvaru 

hlavního architekta. Dle těchto regulativ jsem následně zpracoval návrh nového 

polyfunkčního domu. Důraz byl kladen především na architektonicky pozitivní dojem, aby 

dům nenarušoval své okolí a aby vtipně celkově zapadal do stávající zástavby. 

 

6.3 Požární ochrana 

Požární bezpečnost domu je zajištěna především prostřednictvím použití schválených a 

předepsaných materiálů, z nichž je stavba realizována. Dalším bezpečnostním prvkem je 

stavebně oddělená bytová část od ostatních provozů. Pro bytovou část domu byla rovněž 

navržena samostatná instalační jádra. Nicméně pro účel požární ochrany je zapotřebí 

nechat vypracovat samostatnou dokumentaci, provedenou požárním specialistou. 
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7. Odhad finančních nákladů stavební části 
Při vytváření ekonomického zhodnocení návrhu polyfunkčního domu se nabízely dva 

možné přístupy, jak k tomuto úkolu přistoupit. Prvním způsobem je vytváření propočtu dle 

jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO), který je založený na objemových 

ukazatelích stavby. Druhý způsob pro stanovení orientačního propočtu stavby je možný za 

předpokladu, že nalezneme stavbu podobného konstrukčního a dispozičního řešení a cenu 

za měrnou jednotku této stavby aplikujeme na námi vytvořenou stavbu.  

 

Po konzultaci a zvážení všech okolností bylo ekonomické zhodnocení návrhu stanoveno na 

základě objemových ukazatelů stavby. 

 

7.1 Finanční náklady stavební části 
 

Stavební 
část název MJ 

počet 
MJ Kč/MJ celkem Kč 

   SO01 Polyfunkční dům m3 3 269,50 5 000 16 347 000 Kč
   SO02 Parkoviště m2 431 1 400 603 400 Kč
   SO03 Komunikace pro pěší m2 45,6 1 300 59 000 Kč
   SO04 IS - vodovod mb 4 1 042 4 200 Kč
   SO05 IS - kanalizace mb 9,8 4 993 48 900 Kč
   SO06 IS - elektřina mb 0,49 1 400 700 Kč
   SO07 Sdělovací vedení mb 4,5 200 1000 Kč
   SO08 Osvětlení pozemku ks 3 418 1 250 Kč

   SO09 

Terénní 
úpravy(modelace 
terénu, výsadba 
keřů,stromů,zatravnění)

soubor, 
(komplet)     20 000 Kč

Mobiliář Lavička ks 2 3 000 8 000 Kč
  Odpadkové koše ks 2 1 700 3 500 Kč
    ∑SO 17 097 000 Kč
 

Celková cena objektů je 17 096 000 Kč bez DPH. 

Ceny čerpány z ÚRS RUSO a z webových publikací www.uur.cz a 

www.stavebnistandardy.cz. 
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7.2 Vyvolané investice 
Po zhotoveni prací uvedených v odstavci 7.1 (vybudování parkoviště atd.) se nabízí 

možnost jak pozemek ještě lépe zpřístupnit a zpohodlnit pro budoucí uživatele. Vyvolané 

investice, které vzniknou vybudováním výše zmíněných prací, se přímo dotýkají dvou 

sousedních pozemků. Konkrétně jde o pozemky s parcelními čísly 788 / 2 a 3694. 

 

Vyvolané investice jsou konkrétně tyto: 

• Realizace příjezdové komunikace z ulice Janáčkovy 

• Realizace komunikace pro pěší 

• Veřejné osvětlení 

• Terénní úpravy 

• Úprava zeleně 

• Výsadba keřů 

• Zatravnění 

 

název MJ 
počet 
MJ Kč/MJ celkem Kč 

Příjezdová komunikace m2 486 1 400 680 000 Kč 
Komunikace pro pěší m2 98 1 300 127 000 Kč 
Veřejné osvětlení ks 3 32 000 96 000 Kč 
Terénní 
úpravy(modelace 
terénu, výsadba 
keřů,stromů,zatravnění) 

soubor, 
(komplet)     15 000 Kč 

    ∑SO 918 000 Kč 
 

Celková cena je 918 000 kč bez DPH. 

 

Ceny čerpány z ÚRS RUSO a z webových publikací www.uur.cz a 

www.stavebnistandardy.cz. 
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8. Závěr 

Mým úkolem v této bakalářské práci bylo navrhnout polyfunkční dům s přilehlým 

parkovištěm a mobiliářem. Novostavba měla vzniknout v proluce po zdemolovaném domu 

na ulici Nádražní v Moravské Ostravě. Fakt, že se jedná o proluku je zásadní pro celý 

návrh. Musí se počítat s omezením stávající zástavbou  i  samotnou ulicí. Hlavní část této 

práce je tedy věnována návrhu studie polyfunkčního domu, který je zpracován ve dvou 

variantách s detailním dopracování jedné varianty. Obě varianty zohledňují fakt, že 

novostavba domu se nachází v jádrovém území města Ostravy. Proto byl také kladen důraz 

na architektonickou stránku stavby, tak aby vtipně a vkusně zapadala do stávající zástavby, 

zároveň nenudila, ale také ani nenarušovala návštěvníky města. 

 

Při návrhu jsem se snažil vytvořit dispozičně jednoduchý, funkční a přehledný objekt. 

Navrhovaná novostavba má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1.PP jsou 

navrženy sklepní kóje pro obyvatele bytu a technické zázemí. Největší část 1. NP zaujímají 

prostory obchodu s příslušným zázemím a domovní komunikace. Celé 2. NP v sobě 

zahrnuje dvě kancelářské buňky se zázemím. Ve zbývajícím 3., 4., 5. NP jsou navrženy 

byty 2 + KK s tím, že na každém patře jsou umístěny dva byty. Ve vnitrobloku je 

bezprostředně umístěné parkoviště určené jak pro obyvatele, tak pro zaměstnance obchodu 

a kanceláří. Jeho součástí je i jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Pro pohodu ubytovaných je navržen mobiliář. 

 

Při návrhu jsem postupoval dle platných legislativních i normativních předpisů. Odbornou 

stránku jsem se snažil zajistit konzultacemi s příslušnými odborníky. Rovněž jsem čerpal 

ze znalostí z předešlého studia.  
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poloha inženýrských sítí OVaK a.s. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Příloha č.3 
 
Výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 
 
-výpočet je odvozen od stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 vozidlo na 2,5 
obyvatele) 
 
Celkový počet stání pro danou stavbu se určí: 
 
 N=Oo . Ka + Po . Ka . Kp 
 
N…celkový počet stání pro navrhovanou stavbu 
Oo..základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 
obyvatel(=počet stálých stání pro ubytované) 
Po…základní počet parkovacích stání 
Ka..součinitel vlivu automobilizace 
Kp…součinitel redukce počtu stání 
 
Oo= 6  
Ka= 1,0  
 
Po, obchod (administrativa pro veřejnost, instituce místního významu, kancelářská plocha) 
= 50 účelových jednotek na 1 stání, dle tab.34→ 2,7 stání(80m2/30) 
 
Po, administrativa (instituce místního významu) =25 účelových jednotek na 1 stání, dle 
tab.34→2,5 stání (65m2/25) 
 
Po, bydlení = 2,7+2,5=5,2 
 
Kp=0,25 (dle.tab 30), skupina 3-obce (města) nad 50 000 obyvatel, skupina C-stavby 
v centru obce, v historickém jádru, v památkové rezervaci, velmi dobrá kvalita obsluhy 
území veřejnou dopravou) 
 
N= 6 . 1,0 + (2,7+2,5) .1 . 0,25= 7,3 → nutno navrhnout 8 stání  + 1 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.4  
Návrh DN vodovodní přípojky 
Výpočet dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 

Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na: 

 druhu budovy 

 počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur 

 potřebě požární vody 

Návrh vodovodní přípojky 

Typ budovy – Obytné budovy 

Jmenovitý 
výtok vody 

Požadovaný 
přetlak vody 

Součinitel 
současnosti 
odběru  

Počet Výtoková armatura DN qi  [l/s] pi [Mpa] vody �i [-] 

6 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

9 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

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

9 Mísící baterie -  umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

11 Mísící baterie – dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

6 Mísící baterie-sprchová  15 0,2   0,05  1,0 

1 Tlakový splachovač 15 0,6 0,12 0,1 
Výpočtový průtok                                                                      
 
                                                                                             1.51 l/s 

Výpočtový průtok: Qd= 1, 51 l/s 

Návrhová rychlost: v = 1,0 m/s  

Qd = S .v   → Q = (Π . d2 / 4) . 1 → d = 2 √Q/ Π =2.√ 0,00151/ Π = 0,0438  m = 43, 8 mm 

         → návrh DN 50 



Příloha č. 5 
Návrh DN kanalizační přípojky 

Výpočet množství dešťových vod (ČSN 75 6101) 
 

Střecha :  Ss = 174, 375 m2 

Qmax,d  = ψ . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita směrodatného deště  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí určitého úseku stoky [ ha ] 

 

Ψ = 0,8  (střechy) 

Ss = 0, 0174 ha 

 qs = 130  l/s.ha   

Qmax,d   = 0,8 . 130 . 0,0174  = 1,81  l/s 

 

 

Parkoviště :  Ss = 431 m2 

Qmax,d  = ψ . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita směrodatného deště  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí určitého úseku stoky [ ha ] 

 

Ψ = 0,7  (zpevněné pozemní komunikace) 

Ss = 0, 0431 ha 

 qs = 130  l/s.ha   

Qmax,d   = 0,7 . 130 . 0,0431  = 3,92 l/s 

∑Qmax,d  = 1,81 + 3,92 = 5,73 l/s  

 

Výpočet množství splaškových vod (ČSN 75 6101) 

Qmax = 2 . Qmax,d = 2 . 1,43 = 2,86 l/s 

 

Návrh jednotné kanalizační přípojky 

Qc =  Qmax,d + Qmax = 5,73 + 2, 86 = 8,59 l/s→ Normogram → DN 200 

 

Navržená přípojka bude DN 200  a bude provedena ve spádu 3 %. 



Příloha č. 6 
Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.8. Pohled na proluku z ulice Nádražní 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.9. Součastné využití pozemku 



Příloha č. 7 
Archivní fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.10. Návrh průčelí budovy 

Obr.11. Dobová fotografie již zdemolované budovy 



Příloha č. 8 

Vizualizace návrhu polyfunkčního domu 

 
Obr.12. Vizualizace, pohled z ulice Nádražní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13. Vizualizace, pohled z vnitrobloku 
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