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Úvod 

 

 

Bydlení patří k základním potřebám člověka. V řadě mezinárodních dokumentů o lidských 

právech je zahrnuto i právo na bydlení jako neoddělitelná součást lidské existence. Ne 

všechny vrstvy obyvatelstva si mohou dovolit koupit nebo pronajmout bydlení za trţní 

cenu, a to z ekonomických anebo jiných důvodů. Pro takové skupiny obyvatelstva je 

určeno sociální bydlení. 

 

Problémy sociálního bydlení se řeší na státní úrovni— „Koncepce bytové politiky 

České republice ―. Tato koncepce popisuje postupy financování sociálního bydlení. 

 

V dnešní době se často pouţívá termín „startovací byt― nebo-li „startovací bydlení―. 

O co to jde? Tyto slovní spojení se hodně pouţívájí pro různé druhy bydlení (například pro 

byty poskytované v rámci sociálních programů). Nejčastěji ale tyto fráze můţete slyšet v 

souvislosti s problémy mladých rodin, respektive s páry, anebo dokonce i mladých 

jednotlivců, hledajících levné bydlení. Hlavní cíl tohoto programu je vyřešit problém 

s ubytováním dané skupiny občanů. 

 

1.1. Cíl  

 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit zástavbu na daném území, která by měla slouţit 

jako startovací bydlení pro mladé rodiny nebo mladé jednotlivce. 

 

1.2. Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh sociálního bydlení pro mladé rodiny. Jedná se o 

novostavbu ve Slezské části Ostravy na ulici Před Lanovkou. 

 

Součástí práce je vytipování lokality včetně urbanistického začlenění objektu do okolní 

zástavby. Řešení prostoru a budovy bude vycházet z provozních a typologických 

poţadavků, dále také poţadavků na parkovací stání a příjezdovou komunikaci. Návrh bude 



zpracován formou objemové studie ve dvou variantách, z toho jedna varianta bude 

vypracována více podrobně. 

 

1.3. Podklady 

 

Získané podklady pro zpracování bakalářské práce: 

 Uzemní plán 

 Letecký snímek 

 Polohopis  

 Výškopis 

 Mapa inţenýrských sítí 

 Fotodokumentace  

 Mapy ze serveru www.seznam.cz  

 Mapy a podklady ze serveru www.ostrava.cz  

 

http://www.seznam.cz/
http://www.ostrava.cz/


2. Teoretická východiska 

 

 

2.1. Názvosloví 

 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které dominuje funkce bydlení. Ténto termín zahrnuje stavby o 

čtyřech a více bytů, přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, 

popřípadě hlavními vstupy z veřejné komunikace. [7] 

 

Byt 

Souhrn místností (popřípadě jednotlivá obytná místnost), které svým stavebně-technickým 

uspořádáním a vybavením splňují poţadavky na trvalé bydlení a k tomu to účelu uţívání 

jsou určeni. [7] 

 

Poznámka: stavebně-technické uspořádání a vybavení toho to typu bytu zahrnuje 

příslušenství odpovídající poţadavkům trvalého bydlení a společnému uzavření celého 

bytu. [7] 

 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, loţnice, jídelna), která splňuje poţadavky zvláštního 

předpisu (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. ve plátnem zněni), je 

určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m
2
. Pokud byt se sklada z 

jediné obytné místnosti, podlahova plocha musí byt nejméně 16 m
2
. [7] 

 

Byt pro sociální bydlení  

Místnost, jehoţ celková podlahová plocha nepřesáhuje 120 m
2
. Celkovou podlahovou 

plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí plocha všech místností bytu, včetně 

neuţitných ploch, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu se 

nezapočítává podíl na společných částech domu (výtah, veřejné chodby, schodiště aj.). [4] 

 



Podlaží  

Úroveň budovy nad (nebo pod) úrovní terénu. Část stavby, která je vymezená dvěma nad 

sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu. Rozlisují se podlaţí nadzemní a 

podzemní [7] 

 

Nadzemní podlaží 

Kaţdé podlaţí, které má úroveň podlahy nebo její převaţující části vyšší nebo přesně 

800 mm pod nejvyšším úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 metrů po obvodu 

domu. [7] 

 

Podzemní podlaží 

Kaţdé podlaţí, které má úroveň podlahy nebo její převaţující části níţe neţ 800 mm pod 

úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [7] 

 

2.2. Souvisící legislativa a normativní předpisy 

 

Dle stavebního zákona musí být na novostavbě dodrţeny obecné technické poţadavky a 

poţadavky zabezpečující bezbariérové uţívání staveb dle platných vyhlášek. Mezi základní 

vyhlášky patří: 

 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 

uţívání staveb 

 

S uvedenými výše vyhláškami souvisí i česká norma od roku 2004 ČSN 73 4301 

„Obytné budovy―. Norma stanovuje zásady pro návrh obytných budov nebo-li obytných 

částí budov. Tato norma také stanovuje rozměrové, plošné a objemové poţadavky na 

jednotlivé prostory, vztahy jednotlivých místností mezi sebou, a na vztah budovy 

k bliţšímu okolí. 



Tab. 1 Doporučené nejmenší plochy obytných místnosti v závislosti na velikosti bytu 

Funkční vyuţití obytné 

místnosti 

Nejmenší 

plocha místnosti 

v m2 

Charakter bytu 

Obývací pokoj bez stolování 16(20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

18(22) u bytů s 3 a 4 obytnými místnostmi 

20(24) u bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj se stolování 16(20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

21(24) u bytů s 3 a 4 obytnými místnostmi 

24(26) u bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj bez stolování 

s 1 lůţkem 

16(20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

20(24) u bytů s 3 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním 

s 1 lůţkem 

18(22) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

Loţnice s 1 lůţkem 8(12)  

Loţnice se 2 lůţky 12(17)  

 

Tab. 2 Doporučené nejmenší plochy kuchyní 

Funkční vyuţití obytné 

místnosti 

Nejmenší 

plocha místnosti 

v m2 

Charakter bytu 

Pracovní kuchyně 5(7) u bytů s 1 aţ 3 obytnými místnostmi 

6(8) u bytů se 4 obytnými místnostmi 

8(10) u bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Kuchyně se stolováním 6(8) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi 

10(12) u bytů s 3 obytnými místnostmi 

12(14) u bytů se 4 obytnými místnostmi 

15(17) u bytů s více neţ 4 obytnými místnostmi 

Obytná kuchyně nahrazující 

obývací pokoj 

16(22) u bytů s 1 obytnou místnostmi 

18(24) u bytů se 2 obytnými místnostmi 

 

Poznámka: V závorkách jsou uvedeny doporučené nejmenší plochy místností pro 

pohybově těţce postiţené osoby. 



 Hlavní domovní komunikace nesmí být uţší neţ šířka schodišťového ramena a 

musí umoţňovat přepravu předmětu o rozměrech 1950x800x1950 mm. 

 Hlavní vstupní dveře do bytů musí mít minimální světlou šířku otvoru 800 mm. 

 Vzdálenost průčelí budov, v nichţ jsou okna obytných místnosti, musí byt 

nejméně 3 metry od okraje vozovky, místní komunikace nebo silnice. 

 Obývací pokoj má být široký minimálně 3,3 metrů, loţnice s jedním lůţkem široká 

minimálně 1,95 m. Šířka dvoulůţkové loţnice nemá být menší neţ 2,4 m. Šířka 

obytné kuchyně v bytech s 1 nebo 2 obytnými místnostmi nemá být menší 

neţ 3,3 m. 

 Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných 

místností, prostoru pro vaření ani pro stolovaní. V bytech se 3 a 4 obytnými 

místnostmi, musí být záchodová mísa v samostatné místnosti, v bytech s 1 a 2 

obytnými místnosti, můţe být záchodová mísa umístěna ve společném prostoru pro 

osobní hygienu. [7] 

 

2.3. Aktuálnost řešené problematiky 

 

Aktuálnost problematiky bydlení byla v minulém i v dnešním století. Mladí lidé chtějí mít 

vlastní byt za malé peníze.  

Způsob řešení této problematiky — výstavba sociálního bydlení, například 

„Startovací byty―. Výhody tohoto typu bydlení:  

první výhoda — samotný byt dává moţnosti osamostatnit se od rodičů; 

druhá výhoda — samotný byt pomůţe mladým párům překonat tíţivou bytovou situaci 

na začátku jejích společného souţití. Tento program totiţ dovolí, aby se mladé páry 

netísnili v jedné domácnosti s rodiči jednoho z manţelů a měli svůj vlastní byt. 

 



3. Poznatky o popsaném území  

 

 

3.1. Historie Ostravy  

 

Ostrava město, leţící na severovýchodě České Republiky. Nachází se na soutoku řek 

Ostravice, Odry a Opavy. Město dostalo název podle řeky Ostravice, která rozděluje město 

na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí 

řeku―. Osídlení území, na kterém dnešní město leţí, je poprvé doloţeno uţ ve starší době 

kamenné. [10] 

 

K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, která je zmíněna v 

jednom z dokumentů papeţe Řehoře IX. jiţ v roce 1229. Ke střeţení hranice mezi polským 

a českým státem byl na ostrohu nad soutokem řeky Lučiny s Ostravicí vybudován 

Slezskoostravský hrad zaznamenaný v listině z roku 1297. Dnešní Moravské Ostravě, jejíţ 

název je poprvé uveden v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku v roce 

1267 byl statut města udělen zcela jistě před rokem 1279. Statut města získává před rokem 

1279. Ve 2. polovině 14. stol. byly vybudovány městské hradby. Dnes je připomíná pouze 

název ulice Na hradbách a fragment u kostela sv. Václava. Nově budované město se stalo 

střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo čtyřúhelníkové náměstí 

(dnešní Masarykovo náměstí). V roce 1362 mu král a císař Karel IV. udělil právo konání 

16-ti denního výročního trhu. Privilegium znamenalo zvýšení prestiţe Ostravy, díky němuţ 

se město na levém břehu Ostravice mohlo ve 14. století proměnit v důleţitý bod na mapě 

středověkých obchodníků. Husitské války do ţivota města příliš nezasáhly. V roce 1438 ho 

získal na krátkou dobu husitský hejtman Jan Čapek ze Sán a po něm válečník Jan Talafús z 

Ostrova. V roce 1437 pak byla Moravská Ostrava definitivně začleněna do hukvaldského 

panství, jehoţ osudy sdílela aţ do roku 1848. 

 

V lednu 1924 vznikla tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských 

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

Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se 

Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těţkého 



průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té době nazývána „město uhlí a ţeleza― nebo 

také „ocelové srdce republiky―. V roce 1949 se začalo se stavbou rozsáhlého 

průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těţkého 

průmyslu znamenala příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších 

okrajových čtvrtích města vyrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, 

Hrabůvka, později Výškovice a Dubina. Ostrava se stala v roce 1945 sídlem Vysoké školy 

báňské (přeloţena z Příbrami) a pobočky Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy 

univerzity. Ta se osamostatnila v roce 1959 a v roce 1991 byla začleněna do nově vzniklé 

Ostravské univerzity. Kulturní a společenský ţivot zajišťovaly dvě stálé scény: dnešní 

Divadlo Antonína Dvořáka (od r. 1945 Zemské divadlo, 1949-1990 Divadlo Zdeňka 

Nejedlého) a Divadlo Jiřího Myrona (Národní dům, 1945-1954 Lidové divadlo). Oblibě 

hlavně mezi mladými diváky se těší Divadlo Petra Bezruče (zaloţené r. 1948 jako Divadlo 

mladých) a Komorní scéna Aréna (od roku 1951 Divadlo hudby). Pro malé diváky byla v 

roce 1946 otevřena amatérská loutková scéna s názvem Dřevěné království, od roku 1953 

profesionální Divadlo loutek. V roce 1954 začala svou koncertní činnost dnešní Janáčkova 

filharmonie Ostrava 

 

Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním 

vytěţených dolů (na území města se od 30. června 1994 netěţí) a rozsáhlými investicemi 

do nápravy škod na ţivotním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá 

strojírenská aktivita a další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony 

Jeseníky a Beskydy. Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu 

původních přírodních lokalit, z nichţ je celá řada udrţovaných jako chráněná území. [8] 

 

3.2. Historie městského obvodu Ostrava – Muglinov 

 

Muglinov je historická obec nacházející se na území Ostravy. Původně Muglinov patřil k 

Těšínskému kníţectví. První zmínka je v soupisu desátků vratislavského biskupství z doby 

kolem roku 1305. Název je odvozen snad od přípony – ov ke jménu Muglin, které je 

německou adaptací původního jména Mogylno či Mogylna; základem je pravoslavné slovo 

mogyla ve smyslu pahorek. Ves byla zprvu v drţení těšínských vévodů. V roce 1440 se 

stala součástí slezskoostravského a roku 1630 kunčičského panství. Roku 1714 byl 

Muglinov opět připojen k panství Slezská Ostrava, v jehoţ svazku setrval aţ do roku 1848. 



Roku 1849 byl Muglinov sloučen s Heřmanicemi a Hrušovem, od roku 1866 jen s 

Heřmanicemi, v roce 1890 se znovu stal samostatnou obcí. Součástí Ostravy je Muglinov 

od roku 1941. Během druhé světové války obec byla osvobozena Rudou armádou v noci z 

30. dubna na 1. května r.1945. 

V obci, v polovině 19. století se prováděly pokusné vrty i kdyţ nebyly úspěšné. Přesto i 

tady postupně vznikala řada průmyslových podniků, např. cihelny, podnik na výrobu 

hliněného zboţí aj. Velký význam měla rovněţ těţba čediče (bazaltu). Industrializace 

provázel výrazný demografický rozvoj Muglinova a čilý stavební ruch. Kromě soukromé 

zástavby zde byla vybudována i hornická kolonie pro zaměstnance jámy „Ida. [10] 

 

 

Obr. 1 Znak obce Muglinov 

 

3.3. Širší vztahy 

 

Ostrava je statutární město, které se nachází na rozhraní Slezska a Moravy. Ostrava leţí na 

soutoku Luciny, Odry a Ostravice. Ostrava se nachází na severovýchodě České Republiky, 

poblíţ hranici z Polskem. Řeka Ostravice (původně Ostrá) dělí Ostravu na dvě části, 

Moravskou a Slezlou. 

 

Ostrava je třetím největším městem České Republiky, má rozlohu 214,23 km
2
. Území 

města je rozděleno do dvaceti třech městských obvodů. Některé obvody zahrnují více 

katastrálních území. Dle statutu města jsou některé městské obvody dále rozděleny do 

částí. Ostrava je také i sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje a okresu Ostrava-

město. 



Nadmořská výška: 208 – 334 m 

Zeměpisná šířka: 49  50״30.31 ׳ s.š. 

Zeměpisná délka: 18  17״29.56 ׳ v.d. 

Délka místních komunikací: 828 kilometrů 

 

Občanská a kulturní vybavenost v okolí vymezeného území je rozsáhlá. Lokalita se 

nachází v blízkosti centra města Ostrava, přibliţně 4 – 5  kilometrů, coţ je asi 15 minut 

městskou hromadnou dopravou. V blízkosti řešeného území je umístěna pošta, restaurace, 

kulturní dům, základní a mateřská škola, gymnázium, nákupní středisko a fotbalový 

stadion „Bazaly―.  

 

3.4. Vymezení řešeného území  

 

Řešené území se nachází v klidné častí Slezské Ostravy, mezi ulicí Před Lanovkou, U 

sídliště, V hruškovém sadu a Podolí. Území se skládá ze třech parcel a jejich celková 

výměra je 9237 m
2
. Dvě parcely se nachází v soukromém vlastnictví a to parcela č. 306/33 

o výměře 4380 m
2
 a parcela č. 306/42 o výměře 3777 m

2
.
 
Třetí parcela naleţí městu a má 

výměru 1080 m
2
. 

 

 

Obr. 2 Poloha řešeného území  

Řešené území  



3.5. Vazba na územní plán 

 

Uzemní plán města Ostravy byl schválen v roce 1994. Pořizovatel územního plánu 

Magistrát města Ostravy zastoupený primátorem Ing. Evţenem Tošenovským. 

Zpracovatele územního plánu zastoupil útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy 

zastoupený hlavním architektem Ing.arch. Vlastimilem Eichlerem. 

 

Návrh je v souladu s územním plánem. Zástavba daného území zahrnuje bytovou 

výstavbu, která je vyţadována územním plánem. Zástavba vyhovuje i počtem podlaţí. 

 

3.6. Napojení na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu 

 

Dopravně budou objekty přístupné z hlavní komunikace ulicí Hladnovská, přes vedlejší 

komunikaci ulicí  Před Lanovkou, U sídliště a V hruškovém sadu. Přístup k samotným 

objektům bude zajištěn z ulic Před Lanovkou a V hruškovém sadu.  

 

Zástavka městské hromadné dopravy „Sídliště Muglinov― se nachází přibliţně 

300 metrů od sledovaného území na ulici Hladnovská. Dopravu zajišťuje MHD Ostrava a 

to trolejbusy číslo 108, 109 a 111. 

 

Pozemek je obslouţen jednotlivými sítěmi: vodovodem, kanalizací, teplovodem a 

elektrickou energií. 

 

Správu vodovodu a kanalizace zajišťují Severomoravské vodovody a Kanalizace 

Ostrav a.s. Jednotlivé objekty budou napojeny na jednotlivé kanalizace DN 500 a vodovod 

DN 80 a DN 100, které jsou veřejné. 

 

Správu teplovodních sítí provádí společnost Dalkia Česká republika a.s., všechny 

bytové domy budou napojené na veřejný teplovod. 

 

Správu energetických sítí provádí společnost ČEZ Distribuce, a.s., v našem případě 

budou všechny budovy napojeny na síť nízkého napětí vedené pod zemí. 

 



3.7. SWOT Analýza 

 

Provedl jsem SWOT analýzu daného území ohledně kladných a záporných stran 

 

Silné stránky – S 

- dobrá dopravní obsluţnost 

- klidné území 

- blízká občanská vybavenost (potraviny, 

restaurace, pošta) 

- dobré napojení na technickou 

infrastrukturu 

- dobrá obsluţnost – MHD 

- místo je lokalizováno v klidné zóně 

 

Slabé stránky – W 

- pomalá návratnost investice 

- schvalování veřejných dotací (město, stát) 

- slabší finanční moţnosti potenciálních 

zájemců  

 

Příleţitosti – O 

- vyuţití dotačních programů státu 

 

Hrozby – T 

-nesouhlas s výstavbou vlastníků 

sousedních pozemků  

 

3.8. Klimatické podmínky 

 

Díky umístění v Moravské bráně, patří Ostrava do teplé klimatické oblasti. Proti jiným 

regionům se také liší 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 sráţek kolem 580 milimetrů. 

 

3.9. Demografie 

 

Hustota zalidnění v Ostravě je 1 457 obyvatel na kilometr čtverečný. K trvalému pobytu je 

zde přihlášeno 341 149 obyvatel, ţijících ve 23 oblastech a to i včetně cizinců (kteří mají 

jakýkoliv plátny pobyt). Historicky, s výjimkou Čechů, ţilo v Ostravě mnoho Poláků, 

Němců a Ţidů. Nicméně, v průběhu druhé světové války a po ní, bylo mnoho Ţidů 

zavraţděno nebo deportováno do koncentračních táborů. Po válce byli Němci vyhnáni z 

Ostravy v souladu z Benešovým dekretem, a do města začali přijíţdět Slováci. To 



znamená, ţe většina obyvatel Ostravy (více neţ 90%) jsou Češi. Ve městě také ţijí 

menšiny Slováků (asi 3,4%).  

 

Ve věkové skupině od 20 do 30 let k 1. květnu roku 2010 v Ostravě a okolí ţije 

kolem 44 000 obyvatel. V podstatě, lidé kteří potřebují své vlastní bydlení spadají právě do 

této věkové kategorie. Proto je tento projekt sociálního bydlení navrţen speciálně pro 

rodiny a také jednotlivce dané věkové kategorie. 

 



4. Základní charakteristika stavby a návrhů 

 

 

Účelem uţívaní staveb je hromadné bydlení mladých rodin, nebo mladých jednotlivců. 

Jedná se o trvalou novostavbu trojpatrových bytových domů, které budou dále 

poskytované výše uvedeným kategoriím občanů, v rámci programu „Startovací byty pro 

mladé rodiny―.  

 

V obou variantách se bude v západní části pozemku nacházet velká odstavná plocha o 

šedesáti čtyřech nebo osmdesáti osmi parkovacích místech, z nichţ čtyři pro osoby s 

těţkým pohybovým postiţením. Ve variantě A před domy na ul. V hruškovém sadu je také 

naplánováno zbudovat ještě dvě menší odstavné plochy na sedm osobních aut.  

 

Obě varianty mají dětské hřiště. Ve variantě A je hřiště umístěno uprostřed, mezi 

jednotlivými domy, ve variantě B se hřiště nachází v jihovýchodní části pozemku poblíţ 

ul. V hruškovém sadu. 

 

4.1. Varianta A 

 

Sestává z pěti domů, kaţdý dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaţí, v celkovém 

počtu šedesát bytů. Na kaţdé patro připadnou 4 byty, které jsou přístupné hned z podesty a 

obytné místnosti jsou orientované na vhodné světové strany. Venkovní plocha jednoho 

domu je cca 263,9 m
2
. 

 

1. PP – bude slouţit jako technické zázemí a podlaţí pro skladovaní soukromých věcí 

majitelů jednotlivých bytů. První podzemní podlaţí disponuje technickou a úklidovou 

místností a dvanáct skladovacích kójí. Celková výměra podlaţí je cca 124 m
2
. 

 

1. – 3. NP – první, druhé a třetí nadzemní podlaţí budou slouţit jen k bydlení. Kaţdé 

z těchto podlaţí disponuje čtyři byty. Byty jsou rozděleny do dvou skupin, podle mnoţství 

obytných místností, a to vţdy na kaţdém podlaţí, dva byty o dvou obytných místnostech a 

dva byty o třech obytných místnostech. Byty jsou symetrické podle příčné osy budovy. 



Tab. 3 Varianta A – výměry místností jednotlivých bytů 

 Název místnosti Výměra (m
2
) 

B
y
t 
3
+
k
u
ch
y
ň
sk
ý
 k

o
u
te

k
 

Obývací pokoj s kuchyňským koutkem  21,12 

Loţnice 12,07 

Dětský pokoj 8,25 

Koupelna 2,6 

Záchod 1,1 

Zádveří 5,78 

Uţitná plocha 41,44 

Celková plocha 50,92 

B
y
t 
2
+
k
u
ch
y
ň

 

Obývací pokoj 17,1 

Loţnice 12,35 

Kuchyň 6,68 

Záchod spolu s koupelnou 4,14 

Zádveří s chodbou 5,9 

Uţitná plocha 29,45 

Celková plocha 46,17 

 

 

Plocha balkonu v obou variantách bytu se sniţuje s počtem podlaţí: 

1. NP — 8,1 m
2
,  

2. NP — 7,4 m
2
,  

3. NP. — 6,7m
2 

. 

 

4.2. Varianta B 

 

Sestává ze třech domů, kaţdý dům má tří nadzemní a jedno podzemní podlaţí, celkem 

sedmdesát dva bytů, venkovní plocha jednoho domu je 467,6m
2
. Přístup k samotným 

bytům bude moţný z hlavního schodiště přes spojovací chodbu. Na konci spojovací 

chodby je umístěno poţární schodiště. 

 



1. PP – první podzemní podlaţí bude slouţit, jako i v předchozí variante pro technické 

zázemí a podlaţí pro skladovaní soukromých věcí majitelů jednotlivých bytů. První 

podzemní podlaţí disponuje technickou a úklidovou místností a čtyřiadvacet skladovacích 

kójí. Celková výměra podlaţí je cca 226,4 m
2
. 

 

1. aţ 3. NP – v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaţí se nachází bytové 

prostory. Kaţdé podlaţí má osm bytů. Byty jsou rozděleny do dvou skupin (stejně jako i 

v předchozí variantě podle počtu obytných místností), byty první skupiny mají jednu 

obytnou místnost a je jich na podlaţí celkem šest, dva další byty mají dvě obytné místnosti.  

 

Tab. 4 Varianta B – výměry místností jednotlivých bytů 

 Název místnosti Výměra (m
2
) 

B
y
t 
1
+
 k
u
ch
y
ň

 

Obývací místnost se spaním  16,18 

Kuchyň 6,96 

Záchod spolu s koupelnou 4,14 

Lodţie  2,87 

Zádveří 6,32 

Uţitná plocha 41,44 

Celková plocha 37,09 

B
y
t 
2
+
k
u
ch
y
ň

 

Obývací pokoj 17,57 

Dětský pokoj 8,05 

Kuchyň 6,96 

Záchod spolu s koupelnou 4,14 

Zádveří  5,06 

Lodţie  2,87 

Uţitná plocha 29,45 

Celková plocha 44,65 

 



5. Dokumentace k územnímu řízení 

 

 

Celá dokumentace pro územní rozhodnutí je vypracována na základě vybrané Varianty A 

5.1. Úvodní údaje  

 

Název stavby: Startovací dům pro mladé jednotlivce a mladé rodiny 

Místo stavby: Ostrava, městský obvod Muglinov nacházející se mezí ulicí Před Lanovkou, 

Ú sídliště, V hruškovém sadu a Podolí, parcely číslo 306/33, 306/42 a 306/44 

Městský obvod: Slezská Ostrava 

Správní obvod: Muglinov 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební 

Zhotovitel: Denis Zelenkevitch 

Stupeň dokumentace: studie  

 

5.2. Průvodní správa 

 

5.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha. 

Vybrané území se nachází ve Slezské části města Ostravy, správní obvod Muglinov. 

Pozemek leţí východně od ulici Hladnovská, mezi ulici Před lanovkou, U Sídliště, 

V Hruškovém sadu a Podolí. 

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Návrh je v souladu s územním plánem. Zástavba daného území zahrnuje bytovou 

výstavbu, která je vyţadována územním plánem. Zástavba vyhovuje i počtem podlaţí. 

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 



Výstavba je v souladu s územním plánem v případě kladených připomínek útvaru hlavního 

architekta Magistrátu města Ostravy. 

 

d) Údaje o splnění poţadavku dotčených orgánů  

Nejsou stanoveny poţadavky dotčených orgánů. 

 

e) Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba se napojuje na stávající veřejné městské komunikací přes ulicí Před Lanovkou. 

Jednotlivé objekty budou napojeny na veřejné sítě elektrické energie, vodu, kanalizace a 

teplovod. 

 

f) Poloha vůči záplavovém území 

Pozemek na kterém bude uskutečněn daný projekt se nenachází v ţádném záplavovém 

území. 

 

g) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitosti 

Tab.  5: Výpis z katastru nemovitosti  

Parcelní číslo Výměra m
2
 Druh pozemku Zábor m

2
 Vlastník 

306/33 4380 Ovocný sad 4380 Stavos Stavba a.s. 

306/42 3777 Ovocný sad 3777 
SJM Nikolajem Jiří Ing. a 

Mikolajkova Šárka Mgr. 

306/44 1080 Ovocný sad 1080 Statutární město Ostrava 

552/2 3119 Ostatní plocha 0 Statutární město Ostrava 

 

h) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude zajištěn ze stávající místní 

komunikace ulice Hladnovská, odbočením na ulici Před lanovkou. 

 

Zásady zařízení staveniště budou podrobně řešeny ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. Po dobu výstavby budou vyuţívány volné plochy na pozemku. Staveniště se 

doporučuje oplotit a chránit tak proti vstupu cizích osob. Sejmutá ornice bude uloţena na 

pozemku a po dokončení stavby bude pouţita pro jemné terénní úpravy 

 

i) Zajištění vody a energie po dobu výstavby 



Voda pro výstavbu bude odebírána z nové vodovodní přípojky, která bude realizována na 

začátku výstavby. 

 

Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna z přilehlé trafostanice pomocí 

staveništní přípojky. 

 

5.2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel uţívaní stavby 

Účelem uţívání stavby bude pronájem jednotlivých bytů k trvalému bydlení mladých rodin 

a mladých jednotlivců. 

 

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavby trvalé. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Všechny objekty jsou novostavbami.  

 

d) Etapizace výstavby  

Výstavba daného projektu se předpokládá provést v jedné etapě. 

 

5.2.3. Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby 

Celková velikost pozemku je 9 237 m
2 

, z toho: 

 domy: 1320 m
2
 

 odstavné plochy: 1357 m
2  
(70 odstavných míst, z toho 4 vyhrazeny pro vozidla 

přepravující osoby pohybově těţce postiţené) 

 dětské hřiště: 200 m
2
 

 pěší komunikace: 783 m
2
 

 místo pro umístění odpadních kontejnerů: 36,8 m 

Bytový dům: 

Počet domů: 5 

Počet bytů v domě: 12 (celkově 60) 

Počet bytů s dvěmi obytnými místnostmi: 6 (á 46,17 m
2
) 



Počet bytů s třemi obytnými místnostmi: 6 (á 59,02 m
2
) 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody 

Potřeba tepla a teplé vody pro cele sídliště: 

Mnoţství tepla potřebné pro výtápění:  

Goh=0,3 MWh (hodinová) 

Gor=691.5 MWh.rok
-1

 (roční) 

 

Mnoţství tepla potřebné pro větraní 

Gvh=0,111 MWh (hodinová) 

Gvr=159.5 MWh.rok
-1

 (roční) 

 

Mnoţství tepla potřebné na přípravu teplé uţitkové vody 

GTUVh=0,075 MWh (hodinová) 

GTUVr=2700 MWh.rok
-1

 (roční) 

 

Celková potřeba mnoţství tepla 

Gch=0,82 MWh (hodinová) 

Gcr=3620,15 MWh.rok
-1

 (roční) 

 

Potřeba vody pro cele sídliště 

Celková průměrná denní potřeba vody 

Qp=3,864 m
3
/den 

Celková maximální denní potřeba vody 

QM=5,796 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba za 14 hodin 

Qh(14)=0,2415 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba za 20 hodin 

Qh(20)=0,5071 m
3
/den 

Potřeba elektrické energie: 

Celkové výpočtové denní zatíţení: 

Pb=224,4 kW 

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologie) 



Celková spotřeba vody je uvedena v předchozí podkapitole, voda pro technologie není 

potřebná, protoţe nejsou ţádné technologie.  

 

c) Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

Odborný výpočet mnoţství dešťových a splaškových vod viz. příloha č. 3. 

Mnoţství dešťových vod ze střechy: 

Qmax.d=16,4 l/s 

Mnoţství dešťových vod z parkoviště: 

Qmax.d=12,3 l/s 

Mnoţství dešťových vod z pěších komunikací: 

Qmax.d=6,7/s 

Mnoţství dešťových vod z dětského hřiště: 

Qmax.d=1,82/s 

Celkové mnoţství dešťových vod  

Σ Qmax.d=37,22/s 

Mnoţství splaškových vod: 

Qmax.s=0,1/s 

 

d) Poţadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Přípojky kabelového telefonního vedení a internetu bude zajištěno samostatnou akcí 

společnosti Telefonika O2, a.s. 

 

Na stavbě se bude pouţívat uţ existující systém veřejného osvětlení a není tedy 

potřeba ho zřizovat.  

 

e) Poţadavky na kapacitu elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě  

Energie nebude potřebná, protoţe zde zatím není instalováno zařízení veřejné komunikační 

sítě. 

 

f) Předpokládané zahájení výstavby 

Neurčeno. Tento typ dokumentace je zpracován v rámcích studie 

 



g) Předpokládaná lhůta výstavby 

Dva roky 

 

5.3. Souhrnná technická zpráva 

 

5.3.1. Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek na kterém bude uskutečněn záměr je v současné době volný, není na něm ţádná 

stavba. Pozemek se nachází na klidném území, v blízkosti centra města. V blízkosti 

sledovaného území je trolejbusová zástavka. Ve zmíněné lokalitě jsou uţ vybudované 

asfaltové cesty po kterých se můţeme dostat aţ k pozemku. Výstavbou tohoto projektu 

přispějeme k řešení otázky ubytovaní mladých rodin a mladých jednotlivců v dané časti 

obce i celého města.  

 

b) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na volném, nezastavěném pozemku (parcelní čísla 306/33, 306/42 a 

306/44). Staveniště má přístup ze všech stran. Území je umístěno mezi zastavěnými částmi 

území, která se nachází na jihu a na severu. Dopravní obsluha staveniště je moţná po 

asfaltové komunikaci z ulice Hladnovská přes ulici Před Lanovkou. V současné době se na 

staveništi nachází jen deponie sejmuté zeminy. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Architektonické řešení 

Územní řešení výstavby vychází ze zásad stanovených územním plánem a poţadavků 

kladených magistrátem města Ostrava.  

 

Vzhledem k tomu ţe stavba se bude nacházet na území individuálního bydlení, byl 

magistrátem města Ostravy kladen poţadavek na nízkopodlaţní nájemní bytové domy o 

velikosti maximálně 3 nadzemních podlaţí.  

 

Všechny bytové domy budou mít čtvercový půdorys a největší výšku kolem 13 metrů 

nad terénem, coţ zhruba odpovídá velikosti přilehlých budov. Velikost a vzhled bytových 

domů byl navrţen tak, aby příliš nezasahoval a nevyčníval mezi okolní budovy. Střecha je 



zvolena jako valbová, protoţe je to jeden z tradičních tvarů na domech v česku. Fasáda je 

klasická, bez výraznějších úprav. Aby tyto bytové domy nevypadaly příliš jako obyčejné 

panelové sídliště, je jejich vnější vzhled doplněn o rohové balkóny. 

 

Urbanistické řešení 

Orientace budov je zvolena tak, aby měly obytné místnosti přes den co nejlepší 

prosvětlení. Zástavba je navrţena pro co nejlepší vyuţití plochy pozemku, ale přitom 

zachovat dostatek prostoru pro rekreaci a veřejnou zeleň. 

 

Parkoviště je umístěno v západní části pozemku, jelikoţ je zde k němu snadný 

přístup, je od budov dostatečně vzdáleno, aby se příliš nenarušoval klid, a také proto, ţe je 

zde ochranné pásmo kanalizace. Dvě další, menší parkoviště, jsou umístěna před dvěma 

jiţními budovami. 

 

Dětské hřiště je situováno ve středu pozemku, mezi budovami, kterými je chráněno 

od hluku přilehlých komunikací a další důvodem tohoto umístění, je menší 

pravděpodobnost, ţe se malé děti dostanou do dopravního nebezpečí. 

 

Kolem a uvnitř celého pozemku jsou nově vybudované chodníky, po kterých se dá 

snadno dostat ke všem zásadním objektům na pozemku  

 

Ve východní části je umístěna plocha pro ukládání odpadů. 

 

Výtvarné řešení 

Na pozemku a budovách není navrţen ţádný výtvarný prvek. Barevné řešení fasád budov 

bude řešeno v další fázi. 

 

d) Zásady technického řešení 

Budovy budou zaloţené na soustavě základových pásů ze ţelezobetonu. Podzemní podlaţí 

bude provedeno v ţelezobetonovém monolitickém systému. Svislý nosný systém 

nadzemních podlaţí je zděný, oboustranně orientovaný (podélně-příčný). Obvodová zeď 

všech nadzemních podlaţí bude vyzděna z tvárnic Porotherm. Vnitřní nosné a dělící zdi 

budou taktéţ provedeny z tvárnic Porotherm. Strop je navrţen z keramických nosníků a 

keramických vloţek systému Porotherm. Schodiště bude monolitické, ţelezobetonové. 



Všechny domy budou mít valbovou střechu, která bude zhotovena na staveništi 

vazníkovou střešní konstrukcí, zakrytí střechy bude taškové. Překlady nad všemi otvory 

(okna, dveře) jsou řešeny systémovými prvky Porotherm. Okna budou plastová, dveře ze 

dřeva. Vedle vstupních dveří budou zabudovány poštovní schránky. Podlahy v obytných 

místnostech budou z linolea, v hygienických místnostech, kuchyních a kuchyňských 

koutech bude keramická dlaţba. Omítka na vnitřních svislých konstrukcích bude vápeno-

cementová s barevnou úpravou. Venkovní omítka bude dvouvrstvá s další úpravou. 

 

e) Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Při návrhu staveb byly dodrţeny vyhlášky a normy popsané v podkapitole „Souvisící 

legislativa a normativní předpisy―. 

 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Všechny stavby jsou novostavbami.  

 

5.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Údaje o průzkumech nejsou stanoveny. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením jejích ochrany 

Na staveništi se nenachází kulturní památky ani zvláště chráněné zájmy památkové péče, 

ani památková rezervace nebo památkové zóny, ani ochranné pásma zdrojů pitné vody.  

 

V západní části staveniště je ze severu na západ umístěna veřejná kanalizace o 

průměru 500 milimetrů, která má ochranné pásmo 1,5 metrů na obou stranách od vnější 

strany potrubí. V severozápadní částí do staveniště zasahuje ochranné pásmo venkovního 



elektrického vedení nízkého napětí, ochranné pásmo 7 metrů. Pří návrhu objektu na 

pozemku musí být tato ochranná pásma dodrţena. 

 

Po obvodě staveniště prochází ochranné pásmo od teplovodu (jeho velikost 1,5 metrů 

na obou stranách), ochranné pásmo podzemního elektrického vedení nízkého napětí 

(1 metr na kaţdou stranu od osy kabelu), tato ochranná pásma nemají podstatný vliv na 

výstavbu. 

 

c) Uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Na staveništi se nenachází ţádný objekt nebo inţenýrské sítě, které by bylo zapotřebí 

zbourat. Taky se na staveništi nenachází ţádný strom, a proto není zapotřebí povolení na 

jejich kácení.  

 

d) Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemku určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

Všechny pozemky pro výstavbu startovacích bytových domů pro mladé rodiny a mladé 

jednotlivce (a to parcely číslo 306/33, 306/42 s 306/44) jsou evidované v katastru 

nemovitostí jako ovocný sad.  

 

V rámcích dané výstavby dojde k záboru zemědělského půdního fondu celkem 

v rozsahu 9 237 metrů čtverečných. Parcely budou zabrány na trvalou dobu a z toho 

důvodu bude provedeno jejích vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

V rámci výstavby lesní půdní fond zabírán nebude. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek, případných přeloţek 

inţenýrských sítí, napojení stavebních pozemků na zdroje vody a energie a 

odvodnění stavebního pozemku 

Hlavní přístup a příjezd na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn z přilehlé ulice 

Před Lanovkou na hlavní ulici Hladnovská. 

 



Mnoţství vody potřebné pro výstavbu bude odebíráno z vodovodní přípojky 

vybudované na začátku výstavby. 

 

Mnoţství potřebné elektrické energie pro výstavbu bude zajištěno z přilehlé 

trafostanice pomocí staveništní přípojky. 

 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

poţadavcích na přísun nebo deponie zeminy, poţadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Pro realizací dané výstavby není potřeba výstavby dalších souvisících objektů, ani 

provedení dalších souvisících zemních prácí.  

 

Na pozemku budou provedeny venkovní úpravy terénu, celkové ozelenění a výsadba 

nových stromů a po obvodu velkého parkoviště budou vysázeny keře. 

 

Hornina sejmutá v průběhu výstavby bude uloţena na pozemku a dále bude pouţita 

na terénní úpravy. 

 

5.3.3. Zásady zajištění požární ochrany  

Z hlediska poţární ochrany bude zajištěn snadný přístup k bytovým domům. Konstrukce 

stavby budou mít příslušné hodnoty poţární odolnosti. Ve stavbách budou splněny 

podmínky pro zajištění evakuace. Bytové domy musí splňovat další kladené poţadavky: 

poţadavky vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb; a 

norem ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory a ČSN 73 0833 

Poţární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytovaní. 

 

5.3.4. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnostní provoz objektů bude řešen v rámci interních směrnic. 

 

5.3.5. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Pří návrhu bytových domů byla dodrţena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Vstupní dveře do objektu 



jsou 1250 mm široké, přičemţ hlavní křidlo je 900 mm široké, ve výšce 1100 mm dveře 

mají kliku a ve výšce 1000 mm dveřní zámek, ve výšce 900 mm jsou dveře opatřeny 

vodorovnými madly umístěnými na straně opačné neţ jsou závěsy. Dveře budou zasklené 

od výšky 600 mm. Horní hrana zvonkového panelu bude maximálně umístěna 1200 mm od 

úrovní podlahy.  

 

Chodníky budou mít šířku 1500 mm a maximální výškový rozdíl bude 20 mm. Na 

velkém parkovišti budou čtyři místa vyhrazena ke stání aut přepravujících těţce pohybově 

postiţené anebo osoby s dítětem v kočárku, rozměr stání: šířka 3500 mm délka 5300 mm  

 

5.3.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Stavby nebudou způsobovat svým provozem ţádné vlivy na ţivotní prostředí nebo na 

zdraví lidí. Dané bytové domy nevykazují látky, které by mohli poškodit ţivotní prostředí 

nebo ohroţovat zdraví občanů. 

 

Všechny odpady budou odstraněny v rámci technických sluţeb a firmami majícími 

na to povolení. Při likvidaci odpadů se budou řídit souvisícím zákonem. 

 

Splaškové vody budou odvedeny do stávající kanalizace. Dešťová vody ze střech 

bude odvedena do stávající kanalizace nebo jako druhá varianta - vsakováním do 

přilehlého terénu. Dešťová vody z pěších komunikací a z parkovišť budou odvedeny do 

přilehlého terénu. 

 

Všechna ornice která bude sejmuta v průběhu výstavby bude uloţena na stávajícím 

pozemku a dále bude pouţita pro terénní úpravu. Pří realizaci daného projektu nedojde 

ke kacení stromů, jelikoţ na daném pozemku se nevyskytuje ţádný strom a proto není 

zapotřebí ţádné ochrany.  

 

Při návrhu staveb budou respektovány a dodrţeny poţadavky zákona 148/2006 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrace. 

 

V době provádění výstavby se nebude vyskytovat činnost která by ohrozila ţivotní 

prostředí a zdraví lidí. Stavebník bude povinen očisťovat vozidla proti znečišťování cest.  



6. Ekonomické zhodnocení 

 

 

Proto, abychom mohli stavbu finančně a ekonomicky zhodnotit, musíme stanovit náklady 

spojené s výstavbou. Náklady stanovené odborným způsobem, propočtem na základě 

objemových a plošných výměrů jednotlivých stavebních objektů, které se dají zjistit 

z výkresů. K propočtu byly pouţity současné ceny na stavební práce a na jednotlivé 

výrobky. Ceny pro propočet byly vzaty z internetových stránek www.stavebnistandarty.cz 

a www.uur.cz, ceny za jednotlivé výrobky byly vzaty z internetových stránek dodavatelů 

jednotlivých výrobků. Cena pozemku byla stanovena průměrem cen podobných pozemků 

ve stejné lokalitě. 

 

Tab. 6 Odhad nákladů na výstavbu 

 
Měrná 

jednotka 

Počet měrných 

jednotek 
Kč/m.j. Cena celkem 

Pozemek m
2
 9237 920- 8,498,000- 

Bytový dům  

za 5 domů  

Přípojky  

Voda  

Kanalizace  

Teplovod  

Elektřina  

Terénní úpravy 

Zaloţení trávníku parkového  

Lavička 

Odpadkový koš  

Výsadba stromů (Javor klen) 

Výstavba parkovišť 

(jedno velké + 2 menší) 

Výstavba chodníků 

(dláţděné)   

Dětské hřiště (celkem) 

m
3 

 

 

bm 

bm 

bm 

bm 

 

m
2
 

ks 

ks 

ks 

 

m
2 

 

m
2 

3095 

 

 

90 

155 

71 

70 

 

6005 

5 

6 

28 

 

1372 

 

783 

4576- 

 

 

2600- 

8700- 

11000- 

436- 

 

54- 

3000- 

2500- 

2083- 

 

793- 

 

782- 

14,163,000- 

70,815,000- 

 

234,000- 

1,349,000- 

790,000- 

31,000- 

 

325,000 

15,000- 

15,000- 

58,000- 

 

1,088,000- 

 

613,000- 

200,000- 

Celkem  75,533,000- 

Projektové a průzkumové práce 

 Procent z ceny Cena 

Projektové práce 5 % 3,776,000- 

Průzkumové práce 0,03% 23,000- 

Náklady na umístění stavby 

Zařízení staveniště 1,5% 1,133,000- 

Rezerva 

Rezerva 5% 3,777,000- 

Celková cena bez DPH 84,242,000- 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.uur.cz/


V nařízení vlády č. 333/2009 Sb. o podmínkách pouţití finančních prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, stanoveny další dotace na podporování 

sociálního bytu, dotace na jeden metr čtvereční u novostavby činí 6 500 Kč/m
2 

u 

stavebních úprav 5 500 Kč/m
2
, ale celková dotace na jeden sociální byt nesmí přesáhovat 

500 000 Kč u novostavby a 420 000 Kč u stavebních úprav. 

 

Bohuţel, celková výše dotace, nesmí přesáhnout 30% celkových investičních 

nákladů. Jelikoţ budou tyto byty dotované státní podporou, cílovou skupinou nájemníku, 

v době 10 let od 15 let po dokončení stavby, budou osoby vymezené limitem čistého 

příjmu v závislosti na velikosti domácnosti. Tato cílová skupina bude pravděpodobně 

sestávat ze sociálně slabších mladších párů a jednotlivců. Hrozí zde riziko zneuţití těchto 

sociálních bytů a to ve formě moţného vzniknutí kolonií či squattu a následného 

vybydlování těchto sociálních bytů nepřizpůsobivými skupinami. Moţným řešením tohoto 

scénáře, je pronajmout část bytů přizpůsobivým nájemníkům, aby se zlepšilo prostředí 

v celé skupině nájemníků. 

 



7. Závěr 

 

 

Zadáním bakalářské práce bylo vytvořit bytový objekt sociálního bydlení na ulici Před 

Lanovkou ve Slezské časti Ostravy, který by měl slouţit jako startovací bydlení pro mladé 

rodiny. Studie je vypracována ve dvou variantách. Varianta A je dopracována detailně, 

včetně rozpočtu nákladů na výstavbu. Jedním z mých cílu pří vypracovávání bakalářské 

práce bylo vhodné umístění objektů na pozemku při dodrţení všech ochranných pásem, 

vyhlášek, norem a předpisů. Druhou důleţitou podmínkou byla ekonomie, to znamená co 

nejefektivněji vyuţít plochu pozemku.  

 

Pří tvorbě práce jsem pouţil teoretické a praktické znalosti a zkušenosti nabyté za čtyři 

roky studia na vysoké škole. V průběhu zpracování se vyskytovali problémy a otázky, 

které jsem prokonzultoval s odborníky a vedoucí bakalářské práce. Tuto práci jsem napsal  

v souladu se všemi platnými legislativními a normativními předpisy. 

 

Bytové domy jsou navrhnuty v moderním stylu, svým vzhledem budovy nenarušují 

stávající architektonický sloh. Uvnitř je budova vyřešena v souladu s typologickými 

stavebními a dalšími vyhláškami, předpisy a normami.  

 

Sociální bydlení a převáţně sociální bydlení mladých rodin je v České Republice velmi 

aktuální téma. Potřeba ubytování mládeţe a mladých rodin je stále vysoká, a proto daný 

typ bydlení bude stalé zapotřebí. Při psaní této práce jsem získal cenné informace v oblasti 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, a obohatil své znalosti v oblasti 

ubytování mladých párů a mladých jednotlivců.  
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Příloha č. 1 

 

Výpočet spotřeby elektrické energie 



Výpočet spotřeby elektrické energie pro sídliště: 

Počet bytů celkem 60, všechny byty mají stupeň elektrifikace B1 (byt s osvětlením, drobné 

spotřebiče, elektrický sporák s troubou) 

 

Vzorec pro stanovení potřeby (příkonu) elektrické energie: 

 

 kWPP
ni

i

nibib 





1

  

kde:  Pbi – hodnota specifické potřeby elektrické energie pro bytový fond v [kW] 

βni – hodnota soudobosti pro n-bytů bytového fond 

 

 kWPb 4.22455.080.660   

 
Tab. 1: Hodnoty specifické potřeby elektrické energie pro bytový fond 

Stupeň elektrifikace 

bytu 

Specifický příkon 

Pbi [kW/bj] 

Specificky příkon včetně občanské 

vybavenosti 

Pbi [kW/bj] 

A 4,40 5,50 

B1 5,50 6,80 

B2 7,00 10,10 

C 8,80 17,60 

 
Tab. 2: Hodnoty soudobosti pro bytový fond 

Počet bytů ve skupině n βn Počet bytů ve skupině n βn 

2 0,78 20 0,41 

3 0,68 21 0,41 

4 0,62 22 0,40 

5 0,58 23 0,40 

6 0,55 24 0,39 

7 0,53 25 0,39 

8 0,51 26 0,39 

9 0,49 27 0,39 

10 0,48 28 0,39 

11 0,47 29 0,39 

12 0,46 30 0,38 

13 0,45 40 0,36 

14 0,44 50 0,35 

15 0,44 60 0,34 

16 0,43 80 0,32 

17 0,43 100 0,32 

18 0,42 200 0,29 

19 0,42 500 0,27 

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Výpočet spotřeby vody 



Navrhovaný počet obyvatel 240 

Průměrná denní potřeba vody: 

d

l
qpQ

n

i

Siipb 36000150240    

d

l

d

l
QQ pbPb

8640%40

21600672006,06,0





 

pbQ  průměrná potřeba vody za den 

Sq  specifická potřeba vody pro obyvatele 
denos

l
A

Sq .
150  

p  počet účelových jednotek obyvatele 

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo: 

d

l
qPQ vobpv 30000125240   

Celková průměrná denní potřeba vody pro obyv. 

s

l

d

l
QQQQ PbPvPobP 45.038640864030000   

PobQ  celková průměrná potřeba vody za den 

vq  specifická potřeba vody pro vybavenost  

obP počet obyvatel 

Celková max. denní potřeba vody pro sídlo. 

s

l

d

l
kQQQ dPodmM 67.0579605,138640   

Celková max. hodinová potřeba vody pro obyv. 

a. ve 14 hodině 
s

l

d

l
QQ mh 03.0241557960

24

1

24

1
)14(   

b. ve 20 hodině 
s

l

d

l
QkQ mhh 06.05.5071691921.2

24

1

24

1
)20(   

dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeba vody 1,5 

hk součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody  

(2,1 – spotřebiště sídlištního charakteru; 1,8 – ostatní případy)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod 



Výpočet mnoţství dešťových vod (ČSN 75 6101) 

 

Střecha  

s
lSqQ ssd 4.1613015805.08.0max,    

kde Ss plocha povodí určitého úseku stoky [ha] plocha střechy 0,15805 ha 

qs intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

ψ součinitel odtoku, pro střechy 0,8 

 

Parkoviště  

s
lSqQ ssd 3.121301357.07.0max,    

kde Ss plocha povodí určitého úseku stoky [ha] plocha parkoviště 0,1357 ha 

qs intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

ψ součinitel odtoku, pro zpevněné pozemní komunikace 0,7 

 

Pěší komunikace  

s
lSqQ ssd 7.61300740.07.0max,    

kde Ss plocha povodí určitého úseku stoky [ha] plocha pěších komunikaci 0,0740 ha 

qs intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

ψ součinitel odtoku, pro zpevněné pozemní komunikace 0,7 

 

Dětské hříště 

s
lSqQ ssd 82.113002.07.0max,    

kde Ss plocha povodí určitého úseku stoky [ha] plocha dětského hříště 0,02 ha 

qs intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

ψ součinitel odtoku, pro zpevněné pozemní komunikace 0,7 



Celkové mnoţství dešťových vod  

 
s
lQ d 22.3782.17.63.124.16.max

 

 

Vypočet mnoţství splaškových vod 

s
lk

Q
Q

p

s 1.032.5
24

45.0

24
max.max   

s
lQQ sn 2.01.022 .max   

kde Qp celková průměrná denní potřeba vody 

Qmax.s největší průtok splaškových odpadních vod 

Qn      návrhový největší průtok  

  kmax   koeficient nerovnoměrnosti průtoku závisí na počtu obyvatel, pro 240 obyvatel 

kmax=5,32 

počet připojených obyvatel 30… 100… 1000… 

kmax 7,2 5,9 2,2 

 

Návrh kanalizační přípojky DN 200 

 

Obr. 1 Nomogram průtočné kapacity trubek PRAGMA pří průtoku pro k=0,25 a 

teplotu 10 °C 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Výpočet spotřeby tepla  



Vstupné údaje: 

 Cihelný dům má 2296 m
3
 obestavěného prostoru nechráněné domy 

 oblast Ostrava  

 12 bytů v jednom domě 

 celkem v sídlišti 5 domů 

 qo 0,796 

 tz -15  C 

 tzp 3,6  C 

 n – 219 dní 

 tv=18 °C 

 nv je počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu niţší, neţ je teplota 

tch, uvaţujeme 60 dní 

 tch – výpočtová teplota venkovního vzduchu pro projektování větracích zařízení, 

obvykle -5°C 

 cvo = měrné teplo vody = 4,187 [ kJ .kg
 -1 

.K
 -1

] 

 tSZV = 10 °C 

 qv = 0,42 W. m
 -3 

.K
 -1 

 a = spotřeba TUV na os/den uvaţujeme 130 l 

 c = spotřeba TUV pro OV, 20 l/os/den 

 tTUV = 60 °C 

 Kd = 1,2 

 Kh = 1,7 

Výpočet: 

1) Potřeba tepla pro vytápění: 

a) hodinová 

pro jeden dům: 

        kWhWhttqVG zvooh 3.60.603111518796.02296   

pro celé sídliště: 

MWhkWhGGoh oh 3.05.30153.605   

b) roční 

pro jeden dům: 

    166 .3.13810219246.318796.022961024   rokMWhnttqVG zpvoor

 



pro celé sídliště: 

1.5.69153.1385  rokMWhGGor or  

2) Potřeba tepla pro větrání 

a) hodinová 

pro jeden dům: 

        kWhWhttqVG chvvvh 2.224.2217951842.02296   

pro celé sídliště: 

 kWhGGvh vh 11152.225   

b) roční 

pro jeden dům: 

      166 .9.3110602451842.022961024   rokMWhnttqVG vchvvvr

 

pro celé sídliště: 

 1.5.15959.315  rokMWhGGvr vr  

3) Potřeba tepla na přípravu TUV 

a) hodinová 

pro jeden dům, průměrná: 

       

   11 4.759.20

187.4
86400

106020130124
2.1

86400
 









kWhWs

c
ttcab

KG vo
ZSVTUV

dTUVo
 

pro jeden dům, maximální: 

 1

max 18.1284.757.1  kWhGKG TUVohTUV  

pro celé sídliště, průměrná: 

 137754.755  kWhGG TUVoTUVo  

pro celé sídliště, maximální: 

   MWhkWhGG TUVTUV 64.09.640518.1285maxmax   

b) roční 

pro jeden dům: 

   11
66

.540.15.0
2.1

1036524935.201036524 








 rokMWhrokMWs
K

G
G

d

TUVo
TUVr

 



pro celé sídliště: 

 11270055405  rokMWhGG TUVrTUVr  

CELKOVÁ POTŘEBA TEPLA: 

a) hodinová 

pro jeden dům, průměrná: 

 kWhGGGG TUVovhohch 93.1634.752.223.601.11.1   

pro celé sídliště, průměrná: 

 kWhGGch ch 65.819593.1635   

b) roční 

pro jeden dům : 

 1.03.7245409.313.1381.11.1  rokMWhGGGG TUVrvrorcr  

pro celé sídliště: 

   11 .62.3.15.3620503.7245   rokGWhrokMWhGGcr cr  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

 

Fotodokumentace pozemku 



 

Pohled na pozemek z ulice U sídliště 

 

 

Pohled na pozemek z ulice V Hruškovém sadu 

 



 

Pohled na pozemek z ulice V Hruškovém sadu 

 

 

Pohled na pozemek z ulice Podolí 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

Výpočet potřebných parkovacích stání 



Výpočet potřebných parkovacích stání pro 60 bytových jednotek 

Vzorec pro stanovení celkového počtu stání: 

stání 661.1160  paoao kkPkON , 

kde: 

N — celkový počet stání pro posunovanou stavbu 

Oo — základní počet odstavných stání podle tabulky 34 ČSN 73 6110 (pro náš přiklad je 1) 

Po — základní počet parkovacích stání (pro náš přiklad je 0) 

ka — součinitel vlivu stupně automobilizace (stupeň automobilizace je 1:2,3 součinitel 1,1) 

kp — součinitel redukce počtu stání  

 

Podle vyhlášky 398/2009 Sb. na všech vnějších a vnitřních odstavných a parkovacích 

plochách a v hromadních garáţích musí byt vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby 

těţce pohybové postiţené a to nejméně v následujícím počtu vycházející z celkového počtu 

stání. 

2 aţ 20 stání 1 vyhrazené stání 

21 aţ 40 stání 2 vyhrazená stání 

41 aţ 60 stání 3 vyhrazená stání 

61 aţ 80 stání 4 vyhrazená stání 

81 aţ 100 stání 5 vyhrazených stání 

101 aţ 150 stání 6 vyhrazených stání 

151 aţ 200 stání 7 vyhrazených stání 

201 aţ 300 stání 8 vyhrazených stání 

301 aţ 400 stání 9 vyhrazených stání 

401 aţ 500 stání 10 vyhrazených stání 

501 a více stání 2% vyhrazených stání 

 

Celkový počet stání  

stání70466 N  

 

 


