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1. Úvod 

Centra měst byla dříve z větší části využívána pro výstavbu komerčních domů, tím 

docházelo k odsunutí bydlení na periferii. Z důvodů nedostupnosti služeb pro občany 

vybudovaných sídlišť, které měli jen obytnou funkci, vznikl jiný pohled na úroveň bydlení. 

Myšlenkou architektů a sociologů v první polovině 20. století bylo nové urbanistické 

uspořádání životního stylu a vytvoření kolektivního bydlení v poválečné době, kdy mnoho lidí 

nemělo kde bydlet. S rozvojem průmyslu a kulturní úrovně pracujících, dochází k soustředění 

všech potřebných služeb do místa bydlení. Snahou bylo zcentralizovat bydlení pro občany a 

služby jim poskytované v bytových domech kolektivního charakteru.  

Kolektivní dům – zkráceně Koldům, měl vytvořit zbrusu nový životní styl. K první 

realizaci domu takového typu dochází v letech 1947 – 1958 v Litvínově (architekt Hilský, 

Linhart). Je to významný vývojový článek moderní architektury po II. světové válce, stavebně 

technická památka světového významu. Představoval v dané době nový styl bydlení a 

komplexní vybavenosti. Vlastní byty měly sloužit k odpočinku, ostatní činnosti (stravování, 

zaopatřování dětí, sportovní vyžití atd.) měly být konány společně v prostorách centrální části. 

Objekt je zařazen mezi památky organizace UNESCO. V roce 1948 – 1950 ve Zlíně (architekt 

Voženílek). K dalším rozvojům těchto staveb nedocházelo. Myšlenka kolektivního bydlení 

tohoto druhu se neosvědčila. Jedním z důvodů byl problém nepřizpůsobitelnosti domu 

pozdějším požadavkům na bydlení. Kolektivní bydlení zůstává využíváno pouze v rámci 

řešení některých ubytovacích zařízení (internáty, penzióny, vysokoškolské koleje).  

Nová etapa nastává se změnou názorů na rozdílnou funkčnost domů i sídel. Koncem 

20. století dochází k obnově myšlenky soustředit služby do místa bydlení. Podobně jako tomu 

bylo u domů kolektivního charakteru. Tyto stavby jsou v současné době známy pod pojmem 

polyfunkční domy. Nacházejí se v centrech měst, aby jim tak navrátily život do míst, ve 

kterých došlo k demolici starých zchátralých budov. Tyto stavby jsou opětně založeny na 

principu bydlení pro občany a služby jim poskytované. V 1.NP, 2.NP a 1.PP mají situovány 

obchody, administrativu, ordinace, kavárny, drobné provozovny apod.. V dalších nadzemních 
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podlažích vznikají prostory pro bydlení. Toto celkové rozvržení budovy je zároveň vhodné i 

z důvodů nedostatečného pronikání slunečního osvětlení do nižších podlaží.  

Při jejím navrhování je kladen důraz na pohodlí bydlení a plynulém provozu vybavenosti. 

Tímto způsobem lze opětně docílit zabydlení center měst, která byla v předchozích letech 

vysídlována, zároveň pozvednout jejich urbanistický vzhled a úroveň občanské vybavenosti.  

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem řešení nového polyfunkčního domu v místě 

stávající proluky na ulici Nádražní 43 v Moravské Ostravě.  

 

Obr. 1. Kolektivní dům v Litvínově navržen architekty V. Hilským a E. Linhartem 

 

Obr. 2. Kolektivní dům ve Zlíně navržen ing. arch. J. Voženílkem 
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1.1 Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je navržení nového polyfunkčního domu v ulici Nádražní 43, na 

pozemku s parcelním číslem 796/1, katastrální území Moravská Ostrava. Jedná se o studii, 

která je vypracována variantně s detailním dopracováním jednoho řešení. Součástí práce bude 

propočet nákladů navrhované stavby. Dále návrh odstavných míst pro služební auta, úpravy 

zeleně, rozmístění mobiliáře a napojení inženýrských sítí.  

1.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je vytvořit vhodný návrh, který bude obsahovat optimální řešení 

polyfunkčního domu v zástavbě proluky na ulici Nádražní 43, v Moravské Ostravě. Mým 

záměrem je propojení atraktivního vzhledu s funkční dispozicí a ekonomickou efektivností 

budovy. 

1.3 Podklady pro zpracování 

Získané podklady pro zpracování bakalářské práce: 

� Výpis z katastru nemovitostí 

� Územní plán 

� Mapové podklady z ČÚZK ( Zabaget, ortofoto) 

� Mapa inženýrských sítí 

� Fotodokumentace 

� Podklady z Archivu města Ostravy 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Definice občanského vybavení 

Občanské vybavení je představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních 

zařízení, jako jsou například: obchody a služby, administrativa, školství, kultura, zdravotnictví 

a drobné provozovny. Příslušné komunikace obslužné, pěší, cyklistické a parkoviště. Kvalita a 

vyváženost sítě občanského vybavení se odvíjí od lokality, ve které se nachází. Výrazně 

působí jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na životní prostředí daného 

území. 

2.2 Názvosloví 

Z důvodu lepšího pochopení odborných pojmů jsem zde zařadil vysvětlení specifických 

výrazů, které jsou součástí mé bakalářské práce. Jednotlivé názvy jsou podrobněji definovány 

v samostatných odstavcích. 

Polyfunkční  

Mnohofunkční, víceúčelový. 

Budova – dům 

Prostorově ucelený stavební objekt, uzavřený obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [7] 

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. [7] 
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Byt 

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

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

určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající 

požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [7] 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Pokud tvoří jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu 

nejméně 16 m2. [7] 

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. 

Podlaží 

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími dělícími rovinami. Rozlišuje se podlaží 

nadzemní a podzemní. [7] 

Základní zařízení bytu 

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

[8] 

Doplňkové zařízení bytu 

Nábytek a jiné zařizovací předměty doplňující základní vybavení bytu. [8] 

Zabudované zařízení bytu 

Zařízení bytu pevně instalované v bytě (vestavěné skříně, pevné kuchyňské zařízení apod.). 

[8] 
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Úložný prostor bytu 

Souhrn objemu úložného nábytku a komor, sloužících k uskladnění předmětů osobní potřeby a 

předmětů domácnosti. [8] 

Alkovna 

Vnitřní prostor vzniklý částečným oddělením zadní části obytné místnosti. [9] 

Šatna 

Úložný prostor pro oděvy, prádlo, obuv, někdy slouží k převlékání. Základním prvkem šatny 

je skříň. [9] 

Kancelář 

Místnost, ve které se úřaduje, respektive provádí určitá administrativní činnost. 

Administrativní pracoviště neboli pracoviště úřadu.  

Prodejna 

Je obchodní zařízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá zřízena za účelem 

uspokojení potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností. 

Sklad 

Je prostor určený pro skladování materiálu (surovin, výrobků, domácích či kancelářských 

potřeb, jednotlivých technických součástí apod.). Sklady jako takové jsou součástí převážně 

většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací. 

Mobiliá ř 

Je nedílnou součástí funkčního vybavení obytných i neobytných prostor sloužící 

k různorodým činnostem lidí.  Jde o činnost relaxační, užitkovou, či jako prostředek práce. 
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Sítě technického vybavení 

Jsou nadzemního nebo podzemního vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, 

zabezpečující napojení území, obcí, jejích 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). [4] 

2.3 Definice řešených variant 

Jedná se o polyfunkční dům vyhotoven variantně s detailním dopracováním jednoho řešení.  

Stavba je navrhnuta jako sloupový monolitický příčný dvojtrakt ze železobetonu 

s vnitřní ztužující stěnou, ve 2.variantě pak s vnitřní ztužující železobetonovou schodišťovou 

věží. Svislé konstrukce a příčky budou zhotoveny z keramických tvárnic Porotherm. 

V obou variantách se ve dvorní části nachází parkovací místo o devíti stání z nichž 

jedno je navrhnuto pro osoby s těžkým pohybovým postižením. Také se zde nachází chodník 

pro přístup do objektu, plocha zeleně s lavičkami a odpadkovými koši. Celková zastavěná 

plocha polyfunkčním domem je 213,4 m2. 

2.3.1 Varianta 1. 

� Sestává z 1 podzemního a 5 nadzemních podlaží 

� 1. PP v sobě ukrývá technickou místnost a skladovací prostory 

� 1. NP prodejní prostory 

� 2. NP kancelářské prostory 

� 3. – 5. NP byty 

 



8 

1. PP – v prvním podzemním podlaží jsou v převážné míře navrženy skladovací prostory. 

Největší místnost o ploše 29,8 m2 je zvolena jako technická místnost, ve které bude umístěna 

vodoměrná sestava a zařízení pro ohřev teplé užitkové vody. Ostatní místnosti jsou sklady o 

plochách 11,6 m2 až 25,6 m2. Počet místností v 1.PP je sedm. 

1. NP – v prvním nadzemním podlaží se nachází prodejní prostor s plochou 80,4 m2. Prodejně 

náleží sklad 19 m2, kancelář vedoucího 9 m2, odpočinková místnost 11,2 m2 a WC 3,6m2. 

Vstup nájemníkům bytů a pracovníkům v kancelářích je umožněn z ulice Nádražní i ze dvorní 

části. V 1.NP je navrhnuta kočárkárna o ploše 9,2 m2 a v neposlední řadě úklidová místnost. 

2. NP – druhé nadzemní podlaží je vybaveno prostory pro podnikání. V navrhované variantě 

jsou umístěny kanceláře. Podlaží je rozděleno do tří místností, které jsou členěny na 

samostatné pracoviště vedoucího o ploše 34,2 m2, sekretariát s plochou 21,7 m2 a pracoviště 

pro 10 zaměstnanců o ploše 87,2 m2. Hygienické prostory jsou navrhnuty s dostatečnou 

kapacitou pro zaměstnance. 

3. – 5. NP – třetí, čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro bydlení. Každé podlaží je 

rozděleno na dvě samostatné bytové jednotky. Byt „A“ o ploše 54 m2 se skládá z koupelny 6,4 

m2, WC 1,9 m2, obývacího pokoje propojeným s kuchyní 30,7 m2 a ložnice 12,7 m2. Byt „B“ o 

ploše 96,4m2 se skládá z koupelny 5,7 m2, WC 1,9 m2, obývacího pokoje propojeným 

s kuchyní 40,2 m2. V prostoru ložnice je alkovna ve které je umístěna pracovna 31,4 m2. 
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2.3.2 Varianta 2. 

� Sestává z 1 podzemního a 5 nadzemních podlaží 

� 1. PP v sobě ukrývá technickou místnost a skladovací prostory 

� 1. NP prodejní prostory 

� 2. NP kancelářské prostory 

� 3. – 5.NP byty 

1. PP – v prvním podzemním podlaží jsou v převážné míře navrženy skladovací prostory. Je 

zde 8 místností o plochách od 10 m2 do 29 m2. Jedna místnost je zvolena jako technická, ve 

které bude umístěna vodoměrná sestava a zařízení pro ohřev teplé užitkové vody. 

1. NP – v prvním nadzemním podlaží se nacházejí dvě prodejny se samostatnými vstupy 

z ulice Nádražní a z dvorní části. Plochy prodejen jsou  48 m2 a 72,7 m2. Každá prodejna má 

ve své zadní části prostory pro skladování zboží o ploše 8 m2 a 9,5 m2. Prodejnám náleží také 

hygienické prostory. Pro nájemníky bytů a pracovníky kanceláří je oddělený vstup se 

zádveřím navazující na chodbu směřující ke schodišti. Schodiště se nachází ve středu objektu 

a je součástí železobetonové ztužující věže. V prostoru zrcadla schodiště je umístěn výtah. 

2. NP – druhé nadzemní podlaží je vybaveno prostory pro podnikání. V navrhované variantě 

jsou umístěny kanceláře. Prostor je rozdělen do tří místností, které jsou členěny na samostatné 

pracoviště vedoucího o ploše 26,2 m2, sekretariát pro dva pracovníky s plochou 29,9 m2 a 

pracoviště pro 10 zaměstnanců o ploše 90,8 m2. Hygienické prostory jsou navrhnuty 

s dostatečnou kapacitou pro zaměstnance. 

3. – 5. NP – třetí, čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro bydlení. Každé podlaží je 

rozděleno na dvě samostatné bytové jednotky. Byty jsou tvořeny z dětského pokoje, ložnice, 

kuchyně spojené s obývacím pokojem, koupelnou a WC. Největší plochu v bytě zaujímá 

kuchyně propojená s obývacím pokojem o ploše 34,5 m2. Ložnice s plochou 12,4 m2, dětský 

pokoj 14,5 m2, koupelna 6,6 m2, WC 1,9 m2. 
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3. Poznatky o řešeném území 

3.1 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj leží na historické dopravní cestě mezi severem a jihem Evropy - mezi 

Baltským a Středozemním mořem. Zároveň zaujímá strategickou polohu na rozmezí tří států - 

České republiky, Polska a Slovenska a svou polohou nabízí i výhodnou výchozí pozici pro 

dopravní vazby směrem do východní Evropy. Skrze Moravskoslezský kraj procházejí tranzitní 

evropské tahy, silniční i železniční, leteckou bránou kraje je letiště Leoše Janáčka v blízkosti 

krajského města Ostravy. 

Území kraje je správně rozděleno do šesti okresů. Správním, hospodářským a 

kulturním centrem Moravskoslezského kraje je město Ostrava. Struktura ekonomiky 

Moravskoslezského kraje je dána historickým vývojem a dominuje v ní průmysl. 

 

Obr. 3. Mapa krajů v ČR 
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3.2 Historie Moravské Ostravy a Přívozu 

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 Pobaltím. Statut městské obce 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. Středem města bylo obdélníkové náměstí 

(nynější Masarykovo nám.), na němž vedle radnice s věží, postavenou v polovině 18. století na  

místě původní věže ze 16. století, stálo přes 40 měšťanských domů, kamenná kašna a od roku 

1702 morový sloup se sochou Panny Marie. 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. 

Prvními vlaštovkami budoucího rozvoje byly počátky nálezu černého uhlí a hloubení 

dolů na území Moravské Ostravy. V roce 1840 jím byl Důl Šalamoun a následně důl Antonín. 

V roce 1842 jáma Karolína, kolem níž se ve 2. polovině 19. století postupně rozvíjelo místní 

průmyslové centrum, které patřilo vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu, jehož 

majoritním vlastníkem byli právě Rotschildové. Roku 1858 byla západně od jámy založena 

koksovna Karolina. Roku 1846 důl Jindřich, ke kterému byla v roce 1872 postavena první 

ocelová věž v revíru. Jedinou hutí na území města byla Žofínská huť zprovozněná v roce 

1873. 

V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století zaznamenala Moravská Ostrava a 

její okolí průmyslový rozvoj. Šachty a hutě zmnohonásobily svou produkci. Důsledkem toho 

dochází k přestavbě celé Moravské Ostravy a Přívozu. 

� Byla dokončena stavba veřejné nemocnice na Fifejdách, zřízen nový městský vodovod, 

postavena elektrárna a začalo se s elektrifikací města.  
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� 1888 je postaven největší novorenesanční kostel Božského Spasitele na Moravě, 

architekt Gustav Meretty. 

� 1904 Hotel Imperial, majitelem Josef Petzak. V roce 1951 byl hotel rozšířen a 

modernizován architekty Lubomírem a Čestmírem Šlapetovými. 

� 1907 Evangelický kostel, postaven ve stylu holandské renesance z režného zdiva podle 

architektů Karla Trolla a Ludwiga Faigla 

� Hornický dům od architektů F.Koláře a J. Rubého, (dnešní Palác Elektra) 

� 1921 Česká banka Union, přestavba vily Dr. Krause dle projektu Ernesta Kornera 

(budova bývalé pobočky ČSOB) 

� 1926 Dům umění od architektů Fr. Fialy a Vladimíra Wallenfelse 

� 1930 Moravskoostravská spořitelna, architekt K. Kotas, (budova České spořitelny) 

� Nejvýznamnější, nejmonumentálnější a také nejdražší stavbou dokončenou v letech 

1930 byla budova Nové radnice. Která vznikla podle vítězného projektu brněnského 

prof. ing. V. Fischera a ostravských architektů F. Koláře a J. Rubého. V letech 1924 -

1929 byla vybudována několikatraktová budova se třemi vnitřními nádvořími. 

Pohledové průčelí radnice tvoří tři trojpatrová křídla uzavírající mezi sebou velké 

obdélné náměstí. I dnes je budova neodmyslitelným symbolem Ostravy. 

� K dalším dominantám patří divadlo Jiřího Myrona, divadlo Antonína Dvořáka a jiné 

architektonicky zajímavé stavby 

Velkým kladem poválečného období je fakt, že se Ostrava stala vysokoškolským 

městem. V roce 1945 sem byla přeložena z Příbrami Vysoká škola báňská (dnes VŠB – 

Technická univerzita). V roce 1955 zde vzniká Pedagogický institut s charakterem samostatné 

vysoké školy, který byl v roce 1964 přeměněný na Pedagogickou fakultu (od roku 1991 

Ostravská univerzita se čtyřmi fakultami), jejíž rektorát má sídlo v Moravské Ostravě. 
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Historické jádro města se po válce stalo sídlem nově vzniklých kulturních institucí: 

� 1945 položen základ nynějšího Divadla Petra Bezruče 

� 1947 otevřen Ostravský zimní stadion J. Kotase 

� 1951 slavnostně otevřeno Divadlo hudby (nynější Komorní scéna Aréna) 

� 1951 vznik Státní vědecké knihovny 

� 1953 založeno Divadlo loutek 

� 1955 započala práce krajského studia Československé televize. 

3.3 Širší vztahy území 

Ostrava je statutární město ležící na rozhraní Slezska a Moravy při soutoku řek Lučiny, Odry, 

Opavy a Ostravice. Nachází se na severovýchodě České republiky, poblíž hranice s Polskem. 

Sídlí zde krajský úřad Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava – město, je tak třetím 

největším městem Česka o rozloze 214 km2 a v současnosti ho tvoří 22 městských obvodů, ve 

kterých žije 313 548 obyvatel. 

Nadmořská výška: 208 – 334 m. n. m. 

Zeměpisná šířka: 49° 50´ 30.31´´ s.š. 

Zeměpisná délka: 18° 17´ 29.56´´ v.d. 

S počtem obyvatel k 31. 3. 2010:  39 882 

Rozloha obvodu:   1 353 ha 

Rozloha udržované zeleně:  cca 190 ha (z toho sady a parky 70 ha) 

Délka místních komunikací:  61,9 km 

Délka chodníků:   121,5 km 
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Obr. 4. Znak obvodu Moravská Ostrava 

3.4 Vymezení řešeného území 

Místo budoucí stavby polyfunkčního domu se nachází v centru území Moravské 

Ostravy, na ulici Nádražní 43, která je zastavěna budovami podobného typu. V současnosti je 

daná parcela vzniklá po demolici staré zástavby od roku 2006 nevyužitá. Přístupnost k ní je 

z východní části ulicí Nádražní a z jižní od ulice Janáčkova. V blízkosti se nachází tramvajová 

zastávka MHD Stodolní, což umožňuje kvalitní obslužnost pomocí MHD. Další výhodou je 

nedaleká budova Hlavního nádraží českých drah.  

 

 

Obr. 5. Fotografie proluky 
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3.5 Historie řešeného území 

V navrhovaném území stála stavba domu s popisným číslem 607, která roku 2006 byla 

odstraněna. 

� 1920 vydáno povolení na výstavbu a užíváni pece 

� 1926 vydáno povolení k užívání stavby po přestavbě a přístavbě 

� 1980 provedena kolaudace rekonstrukce pobočky Sport – Turist 

� 2006 potvrzení o odstranění stavby 

 

 

Obr. 6. Fotografie objektu před demolicí 
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Obr. 7. Mapa městských obvodů Ostravy s vyznačením polohy stavby 

3.6 Městská památková zóna Moravská Ostrava 

Daná lokalita nabízí ojedinělou přehlídku architektury a urbanismu 19. a 20. století. Je zde 

největší památková zóna v Moravskoslezském kraji, která tvoří centrum města Ostravy. 

Středobodem prostoru je Masarykovo náměstí s budovou Staré radnice (dnes Ostravské 

muzeum). Velmi významná jsou i další náměstí, například Smetanovo s Národním divadlem 

Moravskoslezským a funkcionalistickým obchodním domem Librex, Náměstí dr. E. Beneše 

s bankovními paláci a palácem Elektra, Prokešovo náměstí s budovou Nové radnice s nejvyšší 

vyhlídkovou věží v ČR, Jiráskovo náměstí, které tvoří dokonalý secesní celek, pěší zóna 

v centru Ostravy je nejstarší v bývalém Československu. Významné jsou také parky v centru 

města (Komenského sady, Husův sad, Černá louka). Za řekou Ostravicí se rozkládá 

Slezskoostravský hrad ze 13. století. Za zmínku stojí sakrální stavby (sv. Václava, katedrála 

Božského Spasitele, evangelický kostel na Českobratrské ulici a sv. Josef). Městská 

památková zóna Moravská Ostrava byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR ze dne 

10. Září 1992 za památkovou zónu. 
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3.7 Stav životního prostředí 

Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější regiony v 

ČR. V minulosti byly poškozeny všechny složky životního prostředí. V současné době patří 

mezi nejzávažnější problémy staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud 

provozovaných průmyslových podniků, kontaminace půdy, následky těžby uhlí a jejího 

útlumu (devastace území, výstup důlních plynů) a znečištění ovzduší v důsledku koncentrace 

zdrojů a zvyšující se intenzity dopravy. 

Od roku 1990 došlo k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí v důsledku poklesu 

průmyslové výroby a značným investicím do environmentálních opatření. V kraji vzniká velké 

množství průmyslových a komunálních odpadů. Likvidace odpadů je zajišťována převážně 

ukládáním na skládky. 

Znečištění odpadních vod se snížilo v důsledku intenzifikace stávajících a výstavby nových 

čistíren odpadních vod, čištění a odvádění odpadních vod je však stále nedostatečné. Vodní 

toky mají přes značné zlepšení nadále vysoký stupeň znečištění. 

Hlavním faktorem, který se vymyká celkovému zlepšování stavu ŽP, jsou vlivy narůstající 

automobilové dopravy (emise, hlučnost), zejména ve velkých městech a při hlavních 

silničních tazích. 

3.8 Klimatické podmínky 

Je zde vysoká koncentrace průmyslu, která má za následek negativní vliv na životní prostředí. 

Panuje zde klima s horkými vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2°C 

s ročním průměrem srážek kolem 580 mm. 
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4. Průvodní zpráva 

4.1 Identifika ční údaje 

4.1.1 Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:   Polyfunkční dům 

Místo stavby:   Moravská Ostrava, ulice Nádražní 43 

Číslo parcely:   796/1 

Katastrální území:  Moravská Ostrava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Projektový stupeň:  studie 

4.1.2 Identifika ční údaje zadavatele 

Zadavatel:   VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Adresa:   Fakulta stavební (FAST)     

    Ludvíka Podéště 1875/17     

    708 33 Ostrava – Poruba 

 

4.1.3 Identifika ční údaje zpracovatele 

Jméno:    Igor Bublík 

Adresa:   Nadhumní 393       

    687 52 Korytná 
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4.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a majetkoprávních vztazích 

Určený pozemek pro návrh polyfunkčního domu se nachází v západní části Moravské 

Ostravy. Jedná se o pozemek s parcelním číslem 796/1 a výměrou 643 m2. 

Vlastnické právo k pozemku:        Podíl: 

Bergman Erich, U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava – Zábřeh    1/2 

Ing. Hradil Petr, U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh     1/2 

Parcela je na rovinatém terénu a příjezd na ni je ze dvou stran. Z východní části od ulice 

Nádražní a z jižní části od ulice Janáčkova. Roku 2006 došlo k odstranění budovy a v 

současné době je pozemek nezastavěn. 

 

Obr. 8. Zobrazení parcely 
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4.3 Údaje o provedených průzkumech 

Před zahájením prací na projektu byla provedena zevrubná prohlídka místa stavby. 

Pro zpracování projektu jsem získal následující podklady: 

� Územní plán města Ostravy 

� Katastrální mapa města (digitální) 

� Vyjádření dotčených správců sítí (OVaK, RWE) 

� Mapy ze serveru http://www.mapy.cz 

4.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou dle vyjádření dotčených orgánů zpracovány všechny 

požadavky. Jednotlivá vyjádření těchto orgánů jsou součástí bakalářské práce doloženy 

v přílohách. 

4.5 Základní charakteristika stavby 

Budova je navržena o 1 podzemním a 5 nadzemních podlaží. 1.PP ukrývá v sobě technickou 

místnost a skladovací prostory. V 1.NP je situována prodejna, ve 2.NP jsou kancelářské 

prostory a 3. – 5.NP jsou navrženy pro bydlení. Hlavním rozdílem obou variant je především 

různé umístění schodiště. Tím se nabízí dvě rozlišné dispoziční řešení. 

Plocha pozemku:    643 m2 

Zastavěná plocha polyfunkčním domem: 213,4 m2 

Zpevněné plochy:    346,7 m2 

Zatravněná plocha:    82,9 m2 

Celkový obestavěný prostor:   3467,50 m3 
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5. Souhrnná technická zpráva 

5.1 Identifika ční údaje stavby 

Název akce:   polyfunkční dům v ulici Nádražní 43 

Místo stavby:   ul. Nádražní 43, Moravská Ostrava 

Číslo parcely:   796/1 

Katastrální území  Moravská Ostrava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter:   novostavba 

Projektový stupeň:  studie 

Datum:   duben 2010 

 

5.2 Zhodnocení staveniště 

Polyfunkční dům, který je předmětem bakalářské práce, je navrhován na pozemku s parcelním 

číslem 796/1 v Moravské Ostravě. 

 Přístup k pozemku je možný od východu z veřejné komunikace - ulice Nádražní. 

Dostupný je také z jižní strany - ulice Janáčkova, kde bude umožněn přístup k budoucím 

navrhovaným parkovacím místům polyfunkčního domu. 

Veškeré sítě technického vybavení vedou ulicí Nádražní. Navržené napojení na 

inženýrské sítě je umožněno právě z této ulice a především vyjádření správců sítí to umožňuje.   
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5.3 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Pro vytvoření vhodného návrhu, který bude obsahovat optimální řešení polyfunkčního domu 

je mým záměrem propojit atraktivní vzhled s funkční dispozicí. 

Urbanistické řešení novostavby je omezeno jejím umístěním. Zástavba proluk ve 

městech je zasloužilá věc. Je otázkou jak se s volným prostorem vypořádat a do jaké míry 

ovlivní autora. Polyfunkční dům tedy vychází z tvaru pozemku a z přístupu na něj. Prakticky 

nejvíce je obětována dvorní část parkování a příjezdové komunikaci. Objekt svou výškou 

navazuje na okolní zástavbu.  

Z architektonického hlediska se nesnaží novostavba polyfunkčního domu svým 

vzhledem navázat na historickou zástavbu. Fasáda nese míru neuspořádanosti sestavenou 

z konstrukce, zdiva a oken. Zvláštností je zde porušení pravidelného rastru oken na uliční a 

zejména dvorní fasádě. Po patrech jsou posuny oken vůči svým osám a střídání výškových a 

šířkových formátů. Okna jsou bez parapetů na motiv francouzských oken. Černý obklad 

parteru ze sklocementových desek versus bílé tělo domu má za myšlenku přidat domu na 

eleganci. 

Členění stavby na jednotlivé stavební části

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Parkoviště 

SO 03 – Chodníky  

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka kanalizace 

SO 06 – Přípojka elektřiny 

SO 07 – Sdělovací vedení 

SO 08 – Osvětlení pozemku 

SO 09 – Terénní úpravy 

Mobiliář
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5.4 Stavebně technické řešení stavby 

Svislé nosné konstrukce – jedná se o sloupový monolitický příčný dvojtrakt ze železobetonu 

s vnitřní ztužující stěnou, ve 2.variantě pak s vnitřní ztužující železobetonovou schodišťovou 

věží. Svislé konstrukce a příčky budou zhotoveny z keramických tvárnic Porotherm. 

Stropy – stropy jsou monolitické železobetonové desky tloušťky 220 mm vetknuté do 

obvodových železobetonových stěn nebo trámů v případě uložení ve stěnách z keramických 

tvárnic. 

Schodiště – objekt má jedno centrální schodiště ze železobetonu s výtahem umístěným ve 

schodišťovém zrcadle. V 2.variantě je schodiště součástí střední železobetonové věže do které 

je vetknuto. 

Nosná konstrukce střechy – nosná konstrukce střechy je z ocelových profilů, uložených na 

stěnách centrální železobetonové věže a na obvodových stěnách objektu. Na profilech jsou 

uloženy dřevěné krokvičky, zavětrované dřevěným bedněním jako podklad pro další vrstvy 

střešního souvrství. 

Okna a zasklení – zasklení parteru v 1.NP je plošné, izolačním dvojsklem, strukturální, 

lepené na kovovou konstrukci bez vnějších upevňovacích a krycích lišt. Konstrukce pro 

zasklení je umístěna tak, aby při styku skla s deskami z umělého kamene nebyla viditelná a 

sklo bylo v líci s umělým kamenem. Okna a francouzská okna jsou plastová otevíravá a 

výklopná, zasklená izolačním dvojsklem. 

Tepelné izolace – tepelné izolace jsou provedeny z důvodů eliminování tepelných mostů. 

Zateplení obvodového pláště je provedeno z celoplošně nalepených minerálních desek 

s kolmou orientací vláken. Tepelná izolace střešního pláště je z minerálních desek. 

Parkoviště a chodníky – parkoviště ve dvorní části je navrhnuto pro 8 stání a 1 stání pro 

těžce pohybově postižené. Plocha parkoviště je z kameniva obalovaného živicí. Chodníky jsou 

z betonové dlažby uložené v pískovém loži. 
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5.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Přístup do dvorní části novostavby, kde je navrhnuto parkovací stání, bude umožněn pomocí 

nově vybudované příjezdové komunikace z ulice Janáčkova. Další dva vstupy do objektu jsou 

z ulice Nádražní. Jeden ze vstupů do polyfunkčního domu slouží nájemníkům bytů a 

pracovníkům kanceláří. Další vstup je pro návštěvníky prodejny. 

5.5.1 Výpočet odstavných a parkovacích ploch 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce:  

N = Oo . ka + Po . ka .  kp 

N - celkový počet stání v řešeném území 

Oo - základní počet odstavných stání při stupni automobilizace  

        400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). (tab. 5) 

Po - základní počet parkovacích stání při stupni automobilizace 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace. (tab. 1) 

Tab. 1. Součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

 

kp - součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C  podle  

       tabulky 3 (vliv polohy posuzovaní stavby/území v obci) a řádkem stupně úrovně  

       dostupnosti podle tabulky 4.   
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Tab. 2. Součinitel redukce počtu stání 

 

Tab. 3. Charakter území 

Tab. 4. Dostupnost území 
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Tab. 5. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

Základní počet parkovacích stání pro navrhované kanceláře: 5 

Základní počet parkovacích stání pro navrhované prodejny: 3 

Díky výše uvedeným údajům získám potřebné koeficienty pro výpočet celkového počtu 

odstavných a parkovacích stání v řešené oblasti. 

Oo = 6 

Po  = 8 

ka  = 1 

kp  = 0,25 

N =  6 . 1 + 8 . 1 . 0,25 

N = 8 stání. 

Celková potřeba parkovacích míst v návrhu je 8 stání.   

Výpočet proveden dle čl. 196 ČSN 73 6110 
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5.6 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Polyfunkční dům bude napojen pomocí přípojek na sítě technické infrastruktury vedoucí 

v ulici Nádražní. 

5.6.1 Vodovod 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou délky 4 m s DN 50 a sklonem 3‰. Návrh a 

výpočet dimenze je stanoven v příloze č. 3. Připojení na vodovodní řád o DN 200 LT bude 

určeno vlastníkem sítě – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVaK). Vodoměrná sestava je 

umístěna v technické místnosti v 1.PP.  

5.6.2 Kanalizace 

Odkanalizování polyfunkčního domu a přidružených zpevněných ploch je provedeno 

přípojkou o délce 9,6 m o DN 200 a s minimálním sklonem 30‰. V ulici se nachází jednotná 

kanalizace pro odvod dešťových i splaškových vod o DN 500 x 750. Návrh a výpočet 

potřebné dimenze o množství odpadních vod jsou stanoveny v příloze č. 4. Pro přesné určení 

místa napojení přípojky se vyjádří vlastník sítě – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVak). 

5.6.3 Elektřina 

Napojení na distribuční síť bude provedeno pomocí přípojky NN o délce 0,5 m z ulice 

Nádražní. Pro napojení požaduje vlastník sítě ČEZ distribuce a.s. přesné množství potřeby 

elektrické energie. 

5.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Navržený polyfunkční dům neobsahuje žádné výrobní či technické zařízení, které má za 

následek negativního vlivu na životní prostředí. 
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6. Ekonomické zhodnocení návrhu 

6.1 Odhad finančních nákladů stavební části 

Vytvoření ekonomického zhodnocení stavby je možno stanovit dvěma způsoby. Jednou 

z variant jak stanovit náklady stavebního objektu je dle jednotné klasifikace stavebních 

objektů (JKSO). Propočet je založen na objemových ukazatelích stavby. Druhou variantu pro 

stanovení orientačního propočtu stavby je možné určit z již zrealizovaných staveb podobného 

charakteru. Její cenu pak lze aplikovat na navrhovanou stavbu. 

Ekonomické zhodnocení polyfunkčního domu je velmi specifické, jelikož každé podlaží domu 

je určeno pro odlišný způsob užívání. Po konzultaci a zvážení všech okolností je stanovení 

finančních nákladů na základě objemových ukazatelů stavby. 

Tab. 6. Odhad finančních nákladů stavební části 

STAVEBNÍ 
ČÁST 

NÁZEV VÝM ĚRA CENA ZA 
JEDNOTKU 

CENA CELKEM 

SO 01 polyfunkční dům 3467,50 m3 5 000 Kč 17.337 500 Kč 
SO 02 parkoviště 305,50 m2 1400 Kč 427 700 Kč 
SO 03 chodníky 41,25 m2 1300 Kč 53 600 Kč 
SO 04 IS - vodovod 4 mb 1 042 Kč 4 200 Kč 
SO 05 IS - kanalizace 9,6 mb 4 993 Kč 47 900 Kč 
SO 06 IS - elektřina 0,5 mb 1 400 Kč 700 Kč 
SO 07 Sdělovací vedení 4 mb 200 Kč 800 Kč 

SO 08 
Osvětlení 
pozemku 

6 ks 450 Kč 2 700 Kč 

SO 09 

Terénní úpravy 
(výsadba keřů, 
stromů 
zatravnění) 

soubor 
(komplet) 

20 000 Kč 20 000 Kč 

lavička 3 3 000 Kč 9 000 Kč 
mobiliář 

odpadkový koš 2 1 700 Kč 3 500 Kč 

Celková cena objektu bez DPH 17.907 600Kč 
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6.2 Vyvolané investice 

V důsledku navrženého parkovacího stání ve dvorní části polyfunkčního domu je nutností 

zhotovit příjezdovou komunikaci z ulice Janáčkova. Jedná se o investice vyvolané návrhem 

stavebního objektu. Budoucí komunikace je myšlena na sousedních pozemních o parcelních 

číslech 788/2 a 3694. 

Jedná se především o realizaci: 

� Příjezdové komunikace 

� Komunikace pro pěší 

� Veřejné osvětlení 

� Terénní úpravy, zatravnění a úpravy zeleně 

Tab. 7. Vyvolané investice 

NÁZEV VÝM ĚRA CENA ZA 
JEDNOTKU  

CENA CELKEM  

Příjezdová komunikace 480 m2 1 400 Kč 672 000 Kč 

Komunikace pro pěší 86 m2 1 300 Kč 111 800 Kč 

Veřejné osvětlení 3 ks 32 000 Kč 96 000 Kč 

Terénní úpravy 

(modelace terénu, výsadba keřů, 

stromů a zatravnění) 

soubor 

(komplet) 

15 000 Kč 15 000 Kč 

Celková cena investicí bez DPH 894 800 Kč 

 

Veškeré ceny čerpány z ÚRS, RUSO a z webových publikací www.uur.cz a 

www.stavebnístandardy.cz.  
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7. Závěr 

Zadáním této bakalářské práce bylo vyhotovení návrhu studie ke stavbě polyfunkčního domu 

na ulici Nádražní 43, v katastrálním území Moravská Ostrava. Jednalo se o studii, která je 

vypracována ve dvou variantách s detailním dopracováním jednoho řešení a propočtem 

nákladů navrhované stavby. Mým záměrem bylo propojení atraktivního vzhledu s funkční 

dispozicí a ekonomickou efektivností budovy. Při jejím navrhování jsem kladl důraz na 

pohodlí bydlení a na možnosti plynulosti provozu občanské vybavenosti. 

Ve své práci jsem postupoval v souladu se všemi platnými legislativními i 

normativními předpisy. Využil jsem získaných teoretických poznatků z předchozího studia i 

konzultací s odborníky zabývajícími se danou problematikou. Řídil jsem se vyjádřeními 

dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektování dané stavby bylo bohužel do jisté 

míry omezeno situací stávající zástavby i ekonomickou stránkou věci.  

Polyfunkční domy patří k moderním trendům dnešního stavebnictví z čehož vyplývá, 

že i v budoucnu budu mít možnost se setkat se stavbou stejného typu a podílet se na její 

realizaci. Tím mohu obohatit své zkušenosti ve svém oboru.  
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Příloha č. 1  

Územní plán 

 

 občanská vybavenost (OV)    

 jádrové území (J)  

 bydlení hromadné (Bh) 

 veřejná zeleň 

       městská památková zóna 

       cyklostezka 

 koleje tramvaje MHD 



 

Příloha č. 2  

Fotodokumentace 

 

Historická fotografie pohledu na objekt z výkresu 

 

Fotografie objektu před demolicí 



 

 

 

Současný pohled z ulice Nádražní 

 

Pohled na řešenou proluku z dvorní části 

 



 

Příloha č. 3 

Výpočtový průtok vnit řního vodovodu 

Výpočet dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 

Typ budovy – Obytné budovy 

Počet Výtoková armatura DN 

Jmenovit
ý výtok 
vody  
qi  [l/s] 

Požadovan
ý přetlak 
vody 
pi [Mpa] 

Součinitel 
současnosti 
odběru vody 
ϕϕϕϕi [-] 

6 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

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

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

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

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

1 Tlakový splachovač 15 0,6 0,12 0,1 

 
Výpočtový průtok                                                                       1.43 l/s 

 
Návrh DN dle vzorce: Q = S . v   

    S = π . d2 / 2 

    d = 2 . √Q / π     

Qd - výpočtový průtok (l/s) 

S - profil potrubí (m2) 

V - rychlost (m/s) průtoku vody v profile S 

 

d = 2 . √ 0,00143 / π  

d = 0,0426 m - odtud návrh DN vodovodní přípojky 50 mm. 



 

 
Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na: 

� druhu budovy 
� počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur 
� potřebě požární vody 

 
Druh budovy 

1. obytné budovy 
2. ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody (administrativní budovy, 

prodejny, ...) 
3. ostatní budovy s převážně hromadným a nárazovým odběrem vody (lázně, budovy 

pro sport se zázemím, sprchy a umývárny v podnikových provozech, ...) 

 
 
Postup výpočtu 

1. Při dimenzování vnitřního vodovodu, který slouží jak pro zásobování objektu, tak 
pro požární vodovod, se uvažuje, že při odběru požární vody nedochází k odběru 
vody pro zásobování objektu. 
Za výpočtový průtok v obou úsecích se uvažuje větší z obou množství. 

2. Je-li v objektu odběr vody pro technologické účely společný s rozvodem vody pro 
zásobování nebo požární vodovod, je nutné, aby současnost odběru byla určena 
technologickými podmínkami provozu. 

3. Výpočtový průtok v potrubí studené a teplé vody se určuje podle jmenovitého 
výtoku mísících armatur samostatně pro teplou i studenou vodu. 
V místě připojení rozvodu teplé užitkové vody na rozvod studené vody (odbočka 
pro ohřívání) se průtoky nesčítají! 
Výpočtový průtok v úsecích před odbočením potrubí k ohřívači TUV bude 
odpovídat výpočtovému průtoku, který má vyšší hodnotu (obvykle je to průtok 
studené vody vzhledem ke splachování WC). 

4. Jestliže je v koncovém úseku vnitřního vodovodu hodnota průtoku Qd pro budovy s 
převážně hromadným a nárazovým odběrem vody (typ 3) menší než hodnota 
jmenovitého výtoku q, potom se za výpočtový průtok použije hodnota jmenovitého 
výtoku q. 
Toto ustanovení se vztahuje i na dílčí průtoky pro skupiny zařizovacích předmětů. 

 

Požadovaný přetlak vody pi je minimální tlak ve vodovodu před výtokovou armaturou, 

který je potřeba k překonání tlakové ztráty této armatury. 

 



 

Příloha č. 4 

Návrh DN kanalizační přípojky 

Výpočet množství dešťových vod (ČSN 75 6101) 

 

Střecha :  Ss = 213, 4 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, 0213 ha 

 qs = 130  l/s.ha   

Qmax,d   = 0,8 . 130 . 0,0213  = 2,22  l/s 

 

 

Parkoviště :  Ss = 305,5 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, 0305 ha 

 qs = 130  l/s.ha   

Qmax,d   = 0,7 . 130 . 0,0305  = 2,78 l/s 

∑Qmax,d  = 2,22  + 2,78 = 5,0 l/s  



 

Výpočet množství splaškových vod (ČSN 75 6101) 

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

 

 

Normogram 

Průtočná kapacita tabulek PRAGMA při plném průtoku k = 0,25; teplotu 10°C 

 

 

 

 

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. 5 

Vizualizace 

 

Varianta č. 1 z pohledu ulice Nádražní 

 

Varianta č. 1 z pohledu parkoviště ve dvoře 



 

 

 

Varianta č. 2 z pohledu ulice Nádražní 

 

Varianta č. 2 z pohledu parkoviště ve dvoře 
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