
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 1 Řešené území (pohled směrem na jih – ulice Klečkova)  

 

 

 

 

Obr. 2 Řešené území (pohled na jihovýchod) 



 

 

 

 

Obr. 3 Řešené území (pohled na východ) 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Řešené území ( pohled na sever) 



 































 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Druhy, parcelní čísla a způsob využití pozemků dle katastru nemovitostí 

 

Parcela č. Výměra m
2
 Druh pozemku Způsob využití poznámka 

3187/1 5 370 trvalý travní porost   

3187/7 1 406 trvalý travní porost   

3188/5 510 ostatní plocha jiná plocha  

3190/2 23 848 orná půda  využito 10 765,5m
2
 

3190/3 1 704 orná půda   

3190/4 2 998 orná půda   

3190/5 3 300 orná půda   

3 191 21 112 orná půda  využito 13 215m
2
 

3192/1 1 571 ostatní plocha neplodná půda  

3192/2 226 ostatní plocha neplodná půda  

3193/1 558 zahrada   

3193/2 81 zahrada   

3194 3 194 zahrada   

3195 1 223 ostatní plocha jiná plocha využito  895,4 m
2
 

3197 433 ostatní plocha ostatní komunikace využito  413,7 m
2
 

3200/3 8 819 trvalý travní porost  využito  6 151,8 m
2
 

3200/4 290 trvalý travní porost   

3196 199 zahrada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 

 

 

 

 

 



Mobiliář: 

 

Domeček s podlážkou   

Popis herních prvků: domeček s okny, sedátka, kreslící tabule, dřevěná podlážka 

No. číslo: BA-0021-00 

Označení ve výkresové části: 1 

Rozměr (m) : 1,7 x 1,8 x 2,2  

Potřebná plocha (m) : 4,7 x 4,8    

Věková skupina:  3-6 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,5 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0 m2 

Počet uživatelů: 5 

                Obr.7 domeček s podlážkou 

 

Double ryba, Pes modrý, Slon červený 

Označení ve výkresové části: 2 

Materiál: vysoce molekulární vodovzdorný polyethylen, speciální pružinová ocel pokrytá 

polyesterem, kotvení pomocí betonáže dle přiloženého návodu nebo jiné odpovídající fixace. 

 Věková skupina: 3-12 let 



 

Obr.8  Double ryba, Pes modrý,  Slon červený 

 

 

tabule   

Popis herních prvků: kreslící tabule 

No. číslo: BA-0040-00 

Označení ve výkresové části: 3 

Rozměr (m) : 3,0 x 0,3 x 2,8  

Potřebná plocha (m) : 3,0 x 0,3    

Počet uživatelů: 4  

        Obr.9 Tabule 

   

 

Pískoviště 3 x 3 m 

Popis herních prvků: pískoviště s akátovým olemováním 

No. číslo: BA-0043-00 



Označení ve výkresové části: 4 

Rozměr (m) : 3,0 x 3,0 x 0,3  

Potřebná plocha (m) : 3,0 x 3,0    

Věková skupina:  3-6 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,3 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0 m2 

Počet uživatelů: 8 

                                                             Obr.9 Pískoviště 3x3m 

  

 

Kvak 

Popis herních prvků: balanční pérák, balanční lavice, kládové schůdky, odrazový můstek 

No. číslo: BA-0050-00 

Označení ve výkresové části: 5 

Rozměr (m) : 3,1 x 1,9 x 0,8  

Potřebná plocha (m) : 6,0 x 4,9    

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,8 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0 m2 

Počet uživatelů: 5      Obr.10 Kvak 

Kuk 

Popis herních prvků: lezecká stěna s chyty, šikmý výlez, lanová síť, skluzavka, akrylátové 

vypouklé okno 



No. číslo: BA-0030-00 

Označení ve výkresové části: 6 

Rozměr (m) : 3,2 x 3,7 x 2,1  

Potřebná plocha (m) : 6,7 x 6,4    

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,9 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0 m2 

Počet uživatelů: 7      Obr.11 Kuk 

 

Houpačka A-A-3 

Popis herních prvků: dvojhoupačka, samostatná houpačka s ohrádkou 

No. číslo: BA-0010-00 

Označení ve výkresové části: 7 

Rozměr (m) : 1,4 x 5,0 x 2,9  

Potřebná plocha (m) : 8,0 x 5,0    

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) : 36,8 m2 

Počet uživatelů: 3      Obr.12 Houpačka A-A-3 

 

Cubacat+ 

Popis herních prvků: lezecká stěna s děrami, lezecká stěna s chyty, lezecká lanová síť, žebřík, 

dvě hrazdy, požární tyč, madla, vodorovná svrchní síť 



No. číslo: BA-0032-00 

Označení ve výkresové části: 8 

Rozměr (m) : 2,0 x 1,9 x 2,5  

Potřebná plocha (m) : 5,9 x 5,6    

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 2,0 

Povrch tlumící náraz (m2) : 29,1 m2 

Počet uživatelů: 11   

                                                              Obr.13 Cubabat+ 

 

Hnízdo 

Popis herních prvků: skupinová houpačka hnízdo 

No. číslo: BA-0013-00 

Označení ve výkresové části: 9 

Rozměr (m) : 2,1 x 5,1 x 2,9  

Potřebná plocha (m) : 8,0 x 5,1    

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) : 24,0 m2 

Počet uživatelů: 6      Obr.13 Hnízdo 

 

Twister 

Popis herních prvků: horizontální rotační kláda, horizontální úchopové lano 



No. číslo: BA-0019-00 

Označení ve výkresové části: 10 

Rozměr (m) : 2,2 x 0,2 x 2,2  

Potřebná plocha (m) : 5,0 x 3,0   

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,5 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0,0 m2 

Počet uživatelů: 2       Obr.14 Twister 

 

 

Dvě věže 

Popis herních prvků: lanový výstup, šikmý výstup, lezecká stěna s chyty, lanový most, lanová 

pavučina, skluzavka, skrýš 

No. číslo: BA-0061-00 

Označení ve výkresové části: 11 

Rozměr (m) : 10,2 x 6,3 x 4,8  

Potřebná plocha (m) : 13,0 x 10,1   

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 2,4 

Povrch tlumící náraz (m2) : 79,5 m2 

Počet uživatelů: 14       Obr.15 Dvě věže 

Dvě věže 

Popis herních prvků: lanová síť s hrazdami 



No. číslo: BA-0082-00 

Označení ve výkresové části: 15 

Rozměr (m) : 3,5 x 0,9 x 2,4 

Potřebná plocha (m) : 6,5 x 3,8   

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 1,8 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0,0 m2 

Počet uživatelů: 5      Obr.16 Fitness dráha 

 

 

Chýše – akátové pískoviště  

Popis herních prvků: pískoviště, chýše, lavice 

No. číslo: BA-0033-00 

Označení ve výkresové části: 16 

Rozměr (m) : 3,5 x 4,4 x 2,8 

Potřebná plocha (m) : 3,5 x 4,4   

Věková skupina:  3-6 let 

Maximální výška pádu (m) : 0,2 

Povrch tlumící náraz (m2) : 0,0 m2 

Počet uživatelů: 8      Obr.17 Chýše – akátové pískoviště 

 

Houpačka A-A-2 

Popis herních prvků: dvojhoupačka 



No. číslo: BA-0011-00 

Označení ve výkresové části: 17 

Rozměr (m) : 1,4 x 3,3 x 2,9 

Potřebná plocha (m) : 8,0 x 3,1   

Věková skupina:  3-14 let 

Maximální výška pádu (m) : 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) : 24,9 m2 

Počet uživatelů: 2         Obr.18 Houpačka A-A-2 

 

 

Stojan na kola  

Popis herních prvků: stojan na kola – sedlový závěs 

No. číslo: BA-0074-00 

Označení ve výkresové části: 19 

Rozměr (m) : 0,25 x 3,0 x 0,5 

Potřebná plocha (m) : 3,0 x 0,5   

Počet uživatelů: 5          

 

      Obr.19 Stojan na kola 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zásobování vodou 

Bude počítáno s celkovým počtem 132 osob. Specifická potřeba vody byla stanovena 

v hodnotě 170 l/os.den.  

Pro výpočet byla použita normativní metoda, představována směrnicí č. 9/1973 Ústředního 

věstníku ČSR. 

 

 

Průměrná potřeba vody Qp: 

 Qp = n * q  

 Qp =132 * 170  

 Qp = 22440 l/d = 22,44 m3/d 

 

Maximální potřeba vody Qmax: 

 Qmax = Qp * kd  

 Qmax = 22,44 * 1,4 

 Qmax = 31,42 m3/d 

 

Maximální hodinová potřeba vody Qh : 

 Qh = 1/24 * Qmax * Qh 

 Qh = 1/24 * 31,42 * 1,8 

 Qh = 2,36 m3/hod 

 

 



 

Návrh dimenze potrubí: 

 v = 0,8 m/s = 2880 m/hod 

 dn = (4 * Qh) / (π * v))0,5  

 dn = ((4 * 2,36) / (π * 2880))0,5  

 dn = 0,032 m = 32 mm  

 návrh DN 80 

 

- použité proměnné a veličiny : 

 Qp průměrná potřeba vody za den (m3/d) 

 kd koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4 (pro sídla s počtem obyvatel 

1000 – 5000, podle směrnice č.9) 

 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti je 1,8 (kh,max = 5,9 a  

kh,min = 0,3 – z normy ČSN 73 6701, používá se hodnota 2,1 pro 

spotřebiště výslovně sídlištního charakteru a 1,8 pro ostatní případy) 

 Qmax maximální spotřeba vody za den (m3/d) 

 Qh maximální hodinová potřeba vody (m3/hod) 

 v  rychlost proudění vody v potrubí (m/s) 

 dn světlý průměr potrubí (m) 

 q specifická potřeba vody na obyvatele (280 l/os.d, podle směrnice č. 9) 

 n počet účelových jednotek (počítáno s 5 osobami v 1 RD) 

 DN světlá výška navrhovaného potrubí 

 

 



 

 

Kanalizace 

-výpočet splaškových odpadních vod: 

 

 

Výpočet množství splaškových vod: 

Množství splaškových vod vychází z množství potřeby vody: 

qs = 150 l/d p = 132  k = 3,1  kd = 1,5 

Qsp  = ((p* qs * kd *k)/86400) + 100 % 

 = ((132*150*1,5*3,1)/86400) + 100 %  

= 2,1313 l/s 

 

Dle vypočteného průtočného množství vyhoví pro odvádění splaškových vod profil 

potrubí DN 250 z PVC. 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

qs …………….. Specifická potřeba vody 

p .…………….. Počet připojených obyvatel 

k…………….... Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

kd……………... Součinitel denní nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

Qsp……………. Celkové množství splašků 

 

 

-výpočet množství dešťových vod: 

 

Skom = 1,7 ha Sstř = 0,51 ha qsi = 127 l/s/ha ψkom = 0,8 ψstř = 0,4 

Qkom = Skom* qsi * ψkom = 1,7*127*0,8 = 172,72 l/s 

Qstř = Sstř * qsi * ψstř = 0,51*127*0,4 = 25,908 l/s 

Celkové množství dešťových vod: 

Qcel = Qkom + Qstř = 172,72 + 25,908 = 198,628 l/s 

 

 



 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

ψkom ………….. Součinitel odtoku zpevněných povrchů 

ψstř .…………... Součinitel odtoku ze střech 

Skom…………… Odvodňovaná plocha zpevněných povrchů 

Sstř……………. Odvodňovaná plocha ze střech 

qsi…………....... Vydatnost směrodatného deště 

Qkom………....... Výpočet splaškových vod ze zpevněných povrchů 

Qstř..…………... Výpočet splaškových vod ze střech 

Qcel…................ Celkový výpočet splaškových vod 

 

 

 

Druhou variantou bude vybudování žump či domovních čistíren odpadních vod u 

jednotlivých rodinných domů. Žumpy budou vyváženy pomocí fekálních vozů. Pro řešení a 

návrh žump platí norma ČSN 75 6081. Byla navržena žumpa o objemu akumulačního 

prostoru 15 m3. 

 

- výpočet žumpy : 

 V = n * q * t  

 V = 5 * 100 * 30 

 V = 15000 l = 15 m3 

 

- použité proměnné a veličiny: 

 V  objem akumulačního prostoru žumpy (l) 

 n počet napojených osob (v jednom rodinném domě se počítá s 5 

obyvateli)  



   q specifické průměrné denní množství odpadních vod vypouštěných do 

žumpy (100 l/os.d pro byty s kuchyní, WC, koupelnou a UTV) 

 t časový interval vyprazdňování žumpy (d) 

 

- výpočet ČOV pro 1 RD, pro 5 EO : 

 Qs = Qm/24 = 1,19/24 = 0,05 m3/hod 

 Qs,max = Qs * kh = 0,05 * 6,7 = 0,335 m3/hod = 0,93 l/s = 0,0001 m3/s 

 

 

 

Zásobování plynem 

 

- Roční potřeba plynu na vaření pro RD: 

 Pp = 33 

 qi = 150 m3/rok 

 Qvb = Pp * qi = 33*150 = 4950 m3/rok 

 

- Roční potřeba plynu na topení a TUV: 

 Pp = 33 

 qi = 3000 m3/rok 

 Qt = Pp * qi = 33*3000 = 99 000 m3/rok 

 

- Celková potřeba plynu pro RD: 

 Qc = Qvb + Qt  

 Qc = 4950+99000 = 103 950 m3/rok 

 



- Maximální hodinová potřeba plynu na vaření: 

 Pp = 33 

 qhi = 1,2 m3/h 

 k1 = 1/ln(Pp * qi =1/ln(33+16) = 0,2569  

 Qmax,v = qhi * Pp * k1 = 1,2*33*0,2569 = 10,175 m3/hod 

 

- Maximální hodinová potřeba plynu na topení a TUV pro RD: 

 Pp = 33  

 qhi = 2,1 m3/h 

 k2 = 1/Pp0,1  =1/330,1  = 0,705 

 Qmax,tRD = qhi * Pp * k2 = 2,1*33*0,705 = 48,857 m3/hod 

 

- Celková maximální hodinová spotřeba plynu: 

 Qmax = Qmax,v + Qmax,tRD = 10,175 + 48,857 = 59,0315 m3/hod 

 

 

použité proměnné a veličiny : 

 Pp  počet připojených jednotek 

 qi  průměrná specifická potřeba plynu 

 Qvb  roční potřeba plynu na vaření pro RD 

 Qt  roční potřeba plynu na topení a TUV 

 Qc  celková roční potřeba plynu 

 Qhi  příkon daného druhu spotřebiče 

 K1  koeficient pro vaření a TUV 



 K2  koeficient otopu RD 

 Qmax,v  maximální hodinová spotřeba plynu na vaření 

 Qmax,tRD maximální hodinová spotřeba plynu na topení a TUV pro RD 

 Qmax   celková maximální hodinová spotřeba plynu  

 

 

Zásobování elektrickou energií 

V domech je stupeň elektrizace A a B. Stupeň elektrizace A znamená, že se elektřina používá 

k osvětlení a pro drobné domácí spotřebiče nepřesahující příkon 3,5 kVA. U stupně B jsou to 

byty s elektrickým vybavením jako u stupně A, k vaření a pečení se používají elektrické 

spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA. 

 

- výpočet : 

 Pi = P * n = 7 * 33 = 231 kW 

 Pp = Pi * β = 231 * 0,46 = 106,26 kW 

 

 roční spotřeba elektrické energie při 1500 hodinách provozu: 

 A = 1500 * Pp = 1500 * 106,26 = 159 390 kWh = 159,39 MWh 

- použité proměnné a veličiny : 

 Pi instalovaný výkon všech objektů (kW) 

 Pp soudobý výkon všech objektů (kW) 

 β koeficient současnosti 0,46 

 A roční spotřeba elektrické energie (kWh) 

 n počet bytových jednotek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodinný dům – typ 1 

 

Dispoziční a architektonické řešení 

Dům větší velikostní kategorie s 5 obytnými místnostmi, částečně podsklepený. 

Realizace je možná i bez podsklepení. Svými rozměry uspokojí nároky 5-6 členné 

rodiny. Objekt lze postavit také jako dvojdům.  

 

Dům je řešen s 2. nadzemními podlažími a s 1. podzemním podlažím. Dispozice je 

koncipována tak,  že by orientace vstupu měla být na SV, V, SZ.  

 

Z venkovního prostoru se vstupuje do 1. nadzemního podlaží přes zádveří. Ze zádveří je 

přístup do šatny, na WC a do chodby se schodištěm, která je spojnicí pro další místnosti 

a díky schodišti také do ostatních podlaží. Z chodby jsou nezávislé vstupy do obývacího 

pokoje a kuchyně, však ty to dvě místnosti jsou propojeny dveřmi. Dále je zde vstup do 

pokoje pro hosty, který má vlastní koupelnu do které se vstupuje pouze přes tento 

pokoj. Hlavní chodba je spojena dveřmi s chodbou vedlejší, která umožňuje spojení 

obytné části s garáží. Garáž je navržena pro jeden automobil, je však možnost tuto 

místnost rozšířit a získat zde stání dvě.  

 

Ze schodiště se vchází do 1. podzemního podlaží na chodbu, ze které je přístup do 

skladu, kotelny, místností pro hobby a místnosti pro fitness, která je propojena se 

saunou.  

 

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází koupelna, sklad, dva dětské pokoje, kde jeden 

z nich je doplněn šatnou, ložnice se šatnou a WC. 

 

Konstrukční řešení  

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdiva POROTHERM 44 Si. Vnitřní 

konstrukce jsou ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné konstrukce jsou 

řešeny ze zdiva POROTHERM 11,5 AKU. Vodorovné svislé konstrukce jsou tvořeny 

stropním systémem Porotherm, který je složený z  keramobetonových nosníků POT se 

svařovanou prostorovou výztuží FERT a z cihelných stropních vložek MIAKO. Střecha 

má sklon 40° a je valbová členitá s krytinou z betonových tašek Bramac. Komín je 

řešený komínovým systémem Shiedel. V úrovni každého nadzemního podlaží bude 



proveden ztužující ŽB věnec. Střešní okna firmy Velux a ostatní okna jsou navržena 

jako eurookna. 

 

 

Rodinný dům – typ 1 
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Rodinný dům – typ 1 

 

Dispoziční a architektonické řešení 

Dům je dům menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, je 

vhodný do rovinatého, resp. mírně svahovitého terénu, svými vnitřními prostory uspokojí 

nároky na bydlení 5-6 členné rodiny. Obytné podkroví slouží jako noční část, denní se 

nachází v přízemí rodinného domu, sklon střechy je 30° 

Dům je řešen s 2. nadzemními podlažími. Dispozice domu je koncipována tak že by 

orientace vstupu měla být na SV,V,JV,J 
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Návrh dostavby území v lokalitě ulice Klečkova v Ostravě
Proposal for a Completion in the Area Klečkova Street in the City of OstravaProposal for a Completion in the Area Klečkova Street in the City of Ostrava

STUDENT : Bc. Miroslava Veselková 2011 VEDOUCÍ DP: Ing. Vladimír Koudela, CSc.

Anotace:Anotace:
Úkolem řešení diplomové práce je vypracovat návrh uspořádání území lokality ulice Klečkova v Ostravě - Staré Bělé ve dvou variantách. Řešené území nabízí rozšíření zástavby městské

části rodinnými a řadovými domy. Cílem není pouze obytná zástavba, ale i doplnění občanské vybavenosti, návrh dopravní infrastruktury a vytvoření relaxačních zón. Dále rozebírám
problematiku inženýrských sítí, limit území a na základě poznatků a informací navrhuji jejich řešení. V poslední kapitole práce obsahuje orientační propočet nákladů potřebných na provedení
navržené varianty.
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