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Anotace bakalářské práce  

Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby proluky polyfunkčními domy na ulici 

Janáčkova v Moravské Ostravě. Domy poskytnou prostory pro bydlení a občanskou 

vybavenost, jako jsou obchody, restaurace a sportovní centrum. Práce se zabývá návrhem 

dvou polyfunkčních domů, nadzemním parkovištěm a odpočinkovou zónou. V úvodu práce 

je proveden rozbor dané problematiky, stanoven předmět a cíle práce a jsou zde uvedeny 

potřebné podklady k řešení návrhu zástavby. V práci popisuji danou lokalitu vymezeného 

území a město Ostravu. Druhou část práce tvoří technická zpráva a orientační ekonomické 

zhodnocení nákladů na zástavbu proluky. Výsledný návrh polyfunkčních domů 

s parkováním a odpočinkovou zónou je vyjádřen ve výkresové části, která je nedílnou 

součástí této práce.  

L. Vavrečka, Moravská Ostrava – návrh polyfunkčního domu v proluce na ulici Janáčkova, 

Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství, 2012, stran 40, Bakalářská práce, vedoucí Ing. Jana Kalužíková  

 

Annotation of the Bachelor thesis  

The subject of this Bachelor thesis is to desing multifunctional buildings on the Janackova 

Street in Moravská Ostrava. Buildings will provide space for housing and civil amenities, as 

are shops, restaurant and sport center. The thesis deals proposal two multifuctional 

buildings, car park and green area for lesure activities. In the analysis introduction of the 

problem is presented, the objectives and aims of the bachelor thesis and established and the 

reguirements to archive are present.  In the thesis I describe area and territory of town 

Ostrava. The second part of thesis include of the technical report and the suggestion cost 

budget of my solution. The final design multifunctional buildings with car park and rest 

green area is expressed by the drawing, which is an integral part of the work.  
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh zástavby proluky polyfunkčním domem v 

Moravské Ostravě na ulici Janáčkova. Ke vzniku této zástavby je určena proluka na ulici 

Janáčkova, která je tvořena nevyužívanou parcelou (parc.č.1960/9). Předmětem zastavovací 

studie je vytvoření návrhu dvou polyfunkčních domů. Domy poskytnou prostory pro 

občanskou vybavenost, jako jsou obchody, restaurace, sportovní centrum a bytové jednotky. 

Nedílnou součástí polyfunkčních domů jsou parkovací plocha s dostatečným počtem 

parkovacích stání určených pro obyvatele domů a návštěvníky občanské vybavenosti. Další 

součást zástavby je odpočinková zóna tvořena novým parkem k relaxaci. Park mohou 

využívat jak obyvatelé domů, návštěvníci obchodů, restaurace a sportovního centra, tak 

ostatní spoluobčané. Urbanistické řešení je vytvořeno s ohledem na územní plán města a 

jádrové území Moravské Ostravy, okolní stávající zástavbu a možnost nabídnout občanům 

hezké bydlení v centru města. Součástí studie je popis stávajících širších vztahů, dopravní 

situace a dostupnost služeb. Práce obsahuje rozbor problematiky, stanovení bakalářské práce 

a podklady k řešení bakalářské práce. Ve východiscích popisuji město Ostravu, Moravskou 

Ostravu a poznatky vymezeného území. Součástí práce je technická zpráva a orientační 

ekonomický propočet investičních nákladů. Návrh zástavby je vyjádřen výkresovou částí. 

  

1.1. Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Moravské Ostravě. 

Zástavba vznikne v proluce, která je tvořena nevyužívanou parcelou na ulici Janáčkova. 

 

1.2. Cíle bakalářské práce 

• Návrh polyfunkčních domů 

• Návrh parkování 

• Návrh mobiliáře 

• Návrh napojení na inženýrské sítě 

• Návrh napojení na stávající dopravu 

• Orientační ekonomický propočet investičních nákladů 
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1.3. Stávající podklady 

• Katastrální mapa 

• Územní plán 

• Mapy poloh a vedení inženýrských sítí 

• Polohopis, výškopis 

• Fotodokumentace 

• Mapy ze serveru www.mapy.cz 

 

2. Teoretická východiska 

Dnešní společnost, vzhledem k uspěchané době a způsobem života ve stresu 

s oblibou využívá multifunkční komplexy, jako jsou např. nákupní centra poskytující 

multifunkční služby. Stejným způsobem, hlavně ve městech, přistupuje společnost 

k bydlení. Nároky na bydlení ve městech jsou upřednostňovány ze strategického hlediska, 

svou dostupností městskou hromadnou dopravou a zkracování vzdáleností mezi domovem a 

zaměstnáním. Město nabízí obyvatelům v blízkém okolí veškeré využití služeb, zábavy a 

vzdělávání. Vzhledem k možnostem města, a stále se zvyšujícím nárokům občanů se 

musíme vypořádat s narůstajícím počtem služeb a občanské vybavenosti na stále stejném 

území.  Pro tyto účely se realizují přestavby stávajících domů na polyfunkční domy, které 

poskytují prostory pro občanskou vybavenost, kanceláře a bytové jednotky.   

Výstavba nových polyfunkčních domů je upřednostňována v prolukách, které 

vznikly rekonstrukcí stávající zástavby nebo její částečnou demolicí. Nová stavba 

polyfunkčního domu nabízí občanům nové prostory pro bytové jednotky, prostory pro 

občanskou vybavenost a služby. Při zpracování projektu s přihlédnutím ke stávajícímu 

urbanismu okolní zástavby můžeme nevyužívanou proluku oživit architektonickým 

designem budov a výsadbou zeleně. 

 

 

2.1.  Názvosloví 

Pro snazší pochopení odborných pojmů, jsem zde provedl, vysvětlení specifických 

výrazů, které jsou nedílnou součástí této bakalářské práce.  
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Polyfunkční dům 

Stavba, vyznačující se sdružením více funkcí se vzájemně slučitelným provozem. 

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). Obytné 

budovy jsou členěny na bytové a rodinné domy [1]. 

 

Budova – dům 

Prostorově ucelený stavební objekt, uzavřený obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [1]. 

 

Bytový dům 

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

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

komunikace [1]. 

 

Byt 

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

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

určena [1]. 

 

Příslušenství bytu 

Prostory doplňující obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové komunikace, osobní 

hygieny, vaření a další funkce, nutné pro trvalé užívání bytu [1]. 

 

Obytná místnost 

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

určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Pokud tvoří jedinou 

místnost, musí mít podlahovou plochu minimálně 16 m2 [1]. 
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Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma po sobě následujícími rovinami (nosné konstrukce stropu). 

Rozlišujeme podlaží nadzemní a podzemní [1].  

 

Nadzemní podlaží 

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

pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu 5 m po obvodu domu. Nadzemní 

podlaží, se nazývá 1. nadzemní podlaží (1.NP), 2. nadzemní podlaží (2.NP) atd. [1]. 

 

Kancelář 

Místnost, ve které se provádí administrativní činnost. Administrativní pracoviště. 

 

Šatna 

Místnost určená k převlíkání, obsahující skříně nebo jiný úložný prostor pro prádlo, oděvy,  

obuv, popř. osobní věci. 

 

Sklad  

Je prostor, který využívají průmyslové, zemědělské, komerční a jiné obchodní organizace. 

Tento prostor je určený ke skladování nebo jinému způsobu uchovávání potravin, výrobků, 

surovin, zboží atd. Vnitřní dispozice skladové místnosti musí být uzpůsobeny danému 

odvětví. 

 

Prodejna 

Je obchodní zařízení, zřízené za účelem uspokojení potřeb jednotlivých občanů. 

 

Samoobsluha 

Zařízení v oblasti obchodu a veřejných služeb s volným výběrem zboží. Zákazník se 

v prostorách pro veřejnost obsluhuje sám. 

 

 

 

 



5 

 

Technická infrastruktura 

Je tvořena nadzemním nebo podzemním vedením a stavbami, které provozně souvisí se 

zařízením technického vybavení, jako jsou vodovody, plynovody, kanalizace, energetická 

vedení, produktovou apod. [2]. 

 

Parkoviště 

Je prostor samostatné účelové komunikace, parkovací pruh komunikace nebo vyznačená 

místa na komunikaci. Tento prostor je určený k odstavení motorových popř. i nemotorových 

vozidel z provozu na dobu neurčitou nebo určitou, kterou určuje provozní řádem daného 

parkoviště. 

 

Mobiliář 

Je funkční vybavení obytných, neobytných, hospodářských, technických a parkových 

prostor. Mobiliář slouží k různorodým činnostem lidí, jako je relaxace, užitková činnost 

nebo jako prostředek práce. 

 

2.2. Stavby občanské vybavenosti 

Jedná se o budovy, ve kterých jsou primárně koncentrovány obchody a služby 

v prostorách budov. Stavby občanské vybavenosti jsou součástí měst a jejich přilehlých 

částí. Pro kvalitní návrh stavby, hrají podstatnou úlohu urbanistické souvislosti, jako jsou 

regulativy a napojení stavby na okolí. Kvalitně navržená stavba zefektivňuje danou lokalitu 

a podmínky pro bydlení. 

 

2.3. Bytové domy s občanskou vybaveností 

Tento typ staveb je vzájemná kombinace obchodů, služeb a bydlení. Služby a 

obchody, popř. jiná vybavenost se zpravidla nacházejí v 1.NP a 2.NP. Bytové prostory jsou 

v těchto domech většinou vestavěny od 2.NP. Stavba takového to domu musí být navržena 

tak, aby komfort včetně pohodlí obyvatelů nebyl nijak narušen využíváním ostatních prostor 

domu občanskou vybaveností. Kvůli vzájemnému oddělení prostor domu určených k 

bydlení a využití pro občanskou vybavenost se zřizují samostatné vchody. Výhodou těchto 

domů je ekonomické využití parcely a zohlednění nákladů na jednu bytovou jednotku v 



 

kombinaci s občanskou vybaveností a plochu

Negativní stránka je ztráta částe
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Historie Moravskoslezského kraje 
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Historie Moravské Ostravy a Přívozu 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz vznikl v roce 1924 spojením dvou obcí
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Obr. 2 – Moravská Ostrava a Přívoz, poloha [5] 
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Historie původu znaku Moravské Ostravy má několik verzí. Jedna praví, že bílý kůň, 

který je vyobrazen ve znaku, symbolizuje tranzitní polohu města, které v minulosti leželo na 

tzv. jantarové stezce. Druhá verze vypovídá, že bílý kůň byl převzat z rodového znaku 

prvního fojta a zřejmě lokátora Moravské Ostravy. Růže v erbu byly doplněná později za 

olomouckého biskupa Stanislava  Thurza.   

Znak městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je tvořen stříbrným koněm v poskoku, 

mající zlaté sedlo a červenou pokrývku, který je vyobrazen v modrém štítě nad stříbrným 

sníženým vlnitým břevnem. V modrém štítě je dále zobrazena zlatá růže se zelenými 

okvětními lístky a červeným semínkem. 

 

 

Obr. 3 – znak městského obvodu [6] 

3.3. Řešené území 

Proluka řešeného území se nachází na území Ostravy, Moravské Ostravy na ulici 

Janáčkova viz obr. 4. Proluka sousedí v jedné linii se stávající zástavbou z východní strany a 

bývalými městskými jatky ze strany západní. Bývalé městské jatka byly postaveny v roce 

1881. Tyto jatka prodělaly v roce 1890 kompletní rekonstrukci a celkové rozšíření pod 

vedením Johanna Langthalera. V období 30-tých let 20. Století byly jatka 

jedním nejvýznamnějším potravinářským zpracovatelským podnikem v okrese. V tomto 

období prošla jatka další přestavbou s následným rozšířením. V poválečném období, kdy se 

maso zpracující závod přesunul do nového masokombinátu v Martinově, byly jatka 

využívány jako skladiště a podobné provozovny.Přístupnost proluky je z ulice Janáčkova na 

jižní straně a z ulice Stodolní na straně severní. Viz obr. 4.  



 

V současnosti je proluka nevyužívaná

stanice vlakové zastávky Ostrava

domy, a stávající ulice Janáč

1954, viz obr. 5.     

Obr.

Obr. 5 – Náhled na p
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nevyužívaná. V okolí se nachází obchodní dům BAUHAUS, k.s., 

Ostrava-Stodolní. Původně byla tato proluka zastav

a stávající ulice Janáčkova byla slepá, jak dokazuje snímek letecké mapy z

Obr. 4 – Náhled na proluku ve fotomapě [7] 

 

Náhled na původní zástavbu proluky z r. 1954[

m BAUHAUS, k.s., 

a zastavěna městskými 

jak dokazuje snímek letecké mapy z roku 

 

 

[8] 
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3.4. Územní plán 

Proluka určená k zástavbě na ulici Janáčkova v Ostravě, Moravské Ostravě, je 

územním plánem města Ostravy, který byl aktualizován ke dni 6. 3. 2012, označená jako 

jádrové území. Územním plánem je jádrové území definováno na základě svého charakteru 

pro soustředění občanské vybavenosti společně s bydlením v městské zástavbě centrálních 

částí obytných zón. 

 

Vhodné využití parcel podle územního plánu [9]:    

• Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území:  

administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, 

zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas.  

• Nájemné bytové domy (nad 3.NP) s vestavěnou občanskou vybaveností.  

• Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní 

i nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  

• Zeleň veřejná a obytná.  

 

Přípustné využití parcel podle územního plánu [9]:    

• Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

• Nerušící drobná výroba a služby.  

• Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  

• Nezbytná technická vybavenost.  

 

Výjimečně přípustné využití parcel podle územního plánu [9]:    

• Občanská vybavenost necentrálního charakteru:  

zařízení předškolní, školská, sportovní a zdravotnická, zařízení se sociální péči.  
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Obr. 6 – vyznačení proluky v územním plánu [10] 

 

3.5. Návaznost na územní plán 

Na území proluky budou postaveny dva polyfunkční domy s prostory pro 

bydlení, občanskou vybaveností, venkovní parkoviště a park s novou výsadbou zeleně 

včetně mobiliáře. Vjezd do nově zbudované zástavby bude umožněn ze stávajících místních 

komunikací, tj. z ulice Janáčkova a Stodolní ulice. 

 

3.6. Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

Proluku bude protínat nová místní komunikace ze severní strany na jižní stranu, 

respektive bude propojovat stávající ulici Janáčkova se Stodolní ulicí. V blízkosti řešeného 

území se nachází železniční stanice Ostrava-Stodolní, tramvajová zastávka a autobusové 

zastávky městské hromadné dopravy. Napojení na stávající inženýrské sítě je navrženo 
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v přiloženém situačním výkresu v souladu se správci sítí. V této oblasti jsou inženýrské sítě 

vedeny v podzemí dle vyjádření správců daných sítí, které jsou součástí přílohy. 

 

3.7. Územně analytické podklady 

Územně analytické podklady zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a slouží, 

jako jeden z podkladů k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace a jejich změn. Cílem je shromažďovat aktuální podklady určené k rozboru 

udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, limit využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území [13]. 

 

3.8. Stávající regulační plán 

V místě plánované zástavby proluky nebyly zjištěny žádné stavebně omezující vlivy. 

Pro tuto oblast nebyla městem vydána žádná regulativa, která by omezovala nebo nějak 

jinak ovlivňovala plánovanou zástavbu proluky. Výkres limitů využití území zobrazuje 

územní omezení. Zobrazovány jsou stanovené limity využití území, jako jsou např. 

památková ochrana, ochrana přírody, vodních zdrojů, záplavová území, ložiska nerostných 

surovin, technická a dopravní infrastruktura, důlní díla, sesuvy území a jiné další omezující 

jevy [14]. 

 

Obr. 7 – vyznačení proluky v regulačním plánu [15] 
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3.9. Architektonické řešení 

Záměrem projektu je vytvoření zástavby proluky, která bude navazovat na uliční linii 

stávající zástavby. Prolukou bude procházet nová obslužná komunikace. Návrhem jsou dvě 

budovy o čtyřech nadzemních podlažích, nacházející se na východní straně proluky, 

odstavné parkoviště pro obyvatele bytových jednotek a nově vybudovaný park pro relaxaci a 

vytvoření harmonie, která není nijak narušována okolní zástavbou, nacházející se na straně 

východní. Hlavní vchody do budovy č. 1 do prostorů občanské vybavenosti jsou orientovány 

ze severní a západní strany, obslužný vchody do prostorů občanské vybavenosti jsou ze 

strany východní a jižní. Dále vchod do prostorů bytových jednotek je ze strany západní. 

Hlavní vchod do budovy č. 2 pro občanskou vybavenost do prostorů bytových jednotek je ze 

strany západní. Orientace budov je volena podle původní dobové zástavby, která má 

navazovat na urbanistické uspořádání stávajících budov. Vzhled nové výstavby bude 

architektonicky navazovat na stávající okolní zástavbu. 

 

3.10. Širší vztahy 

Proluka, která je v současné době nevyužívána se nachází na ulici Janáčkova mezi 

stávajícími domy parc. č. 1928/1, 1933, bývalými městskými jatky, které jsou považovány 

za historický a architektonický komplex. Jatka se nacházejí na parc.č. 1951, 1952, 1949/3 a 

1942 katastrálního území Moravská Ostrava. Hlavní příjezd do oblasti je zajištěn místní 

komunikací II. třídy Českobratrská, dále pak místními komunikacemi Poděbradova a 

Nádražní, na které následně navazují ulice Janáčkova a Stodolní. V blízkém okolí se nachází 

Střední umělecká škola Ostrava na ulici Poděbradova, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 

v Ostravě vzdálené cca 200m na ulici Českobratrská, obchodní dům BAUHAUS, k.s. na 

ulici Janáčkova. Proluka je dostupná velmi dobře dostupná veřejně hromadnou dopravou. 

Nejbližší trolejbusová zastávka (trolejbus č. 102, 103, 104, 105, 108, 109 a 111) a 

autobusová zastávka (autobus č. 38, 71) na ulici Českobratrské je v docházkové vzdálenosti 

cca 250 m. Dále je zde dostupnost tramvají, z tramvajové zastávky Stodolní (tramvaje č. 1, 

2, 4, 8, 12, 14 a 18) jejíž docházková vzdálenost je 300 m. Další dostupnost je zabezpečena 

železniční vlakovou zastávkou Ostrava-Stodolní ve vzdálenosti 120 m na ulici Porážková. 
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Fotodokumentace území 

 

Obr. 7 – Pohled z ulice Janáčkova  

 

 

 

Obr. 8 – Pohled z ulice Janáčkova 
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3.11. Stávající stav 

Území proluky se nachází v jádrovém území na ulici, které je ze severní strany je 

lemováno Janáčkovou ulicí. Západní strana proluky sousedí s areálem bývalých městských 

jatek, východní strana sousedí se stávající zástavbou a na severní straně je se taktéž nachází 

z části areál bývalých městských jatek a stávající zástavba, která je rozdělena obslužnou 

komunikací z ulice Stodolní. Přes pozemek vede vodovodní řad DN 150 společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále „OVAK“). Plynovodní řad společnosti RWE je 

ukončen v místě napojení zástavby. Ostatní sítě vedou kolem území proluky, a nijak, ani 

včetně svých ochranných pásem, nezasahují do území plánované výstavby. 

 

3.12. Stávající využití území 

V současné době není území nijak využíváno. Terén proluky je rovinný, na němž se 

nachází náletově vzrostlá zeleň a nízké dřeviny. Území se nachází nedaleko ulic Nádražní, 

Poděbradova  a Českobratrská, které vzhledem ke své frekventovanosti nabízejí vynikající 

dopravní obslužnost a také obslužnost pomocí městské hromadné dopravy. 

 

4. Definice řešených variant 

Jedná se o zástavbu proluky navrženou ve dvou variantách s detailním dopracováním 

jednoho řešení. 

Návrhem první varianty je jeden polyfunkční dům o zastavěné ploše 2018 m2 a výšce 

4.NP obsahující občanskou vybavenost a prostory k bydlení. Druhá varianta řešení je návrh 

dvou polyfunkčních domů, z nichž první dům má zastavěnou plochu 954,32 m2 a druhý 

1 051,34 m2. Oba dva domy jsou vysoké 4.NP. Součástí je nadzemní parkoviště a park 

s mobiliářem. Obě dvě varianty navazují na uliční linii a respektují stávající okolní zástavbu.   

 

4.1. První varianta 

První varianta je návrh jednoho polyfunkčního domu s občanskou vybaveností a 

prostorů pro bydlení. Tato varianta navržena ve čtvercovém půdorysu s prodlouženou 

severní stranou a výškou 4.NP. Zastavěná plocha je 2 018 m2. Občanská vybavenost, která 

se nachází v 1.NP, v sobě zahrnuje sportovní centrum, které je vybaveno dvěma 
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badmintonovými kurty, čtyřmi squashovými kurty, třemi kurty pro ricochet, recepční 

místností, dámskými a pánskými šatny včetně hygienického zařízení. Další prostory 

občanské vybavenosti jsou určeny pro restauraci a obchod. Další prostory v 1.NP jsou 

přizpůsobeny pro bydlení a nachází se zde 6 bytových jednotek. Badmintonové a squashové 

kurty prostupují do 2.NP, kde jsou od prostorů určených k bydlení odděleny akustickou 

stěnou. Zbývající část 2.NP je po svém obvodě přizpůsobena k bydlení. V 2.NP se nachází 

15 bytových jednotek. Do 3.NP prostupují badmintonové kurty, které jsou také odděleny 

akustickou stěnou od prostorů určených k bydlení. Ve 3.NP se nachází 15 bytových 

jednotek. Ve 4.NP se nachází 15 bytových jednotek, a toto podlaží je přizpůsobenou pouze 

pro bydlení. Středová plocha nad sportovními kurty, které prostupovaly z 1.NP do vyšších 

pater vytváří v budově vnitřní atrium, které je prosvětleno denním světlem přes střešní plášť 

pomocí světlo-propustného materiálu.  

 

4.2. Druhá varianta 

Druhá varianta návrhu zástavby je řešena dvěma polyfunkčními budovami, 

venkovním parkovištěm, parkem s mobiliářem a novou výsadbou. První budova o 4.NP, 

která je navržena v severní části proluky má půdorys ve tvaru písmene „L“. Zastavěná 

plocha této budovy je 954,32 m2. V 1.NP se nachází restaurace, dva obchody a samoobsluha 

se smíšeným zbožím. Od 2.NP jsou prostory budovy určené k bydlení. Celkem je v budově 

24 bytových jednotek, z nichž je na každém NP 8 bytů.  

Druhá budova je navržena v jižní části proluky s obdélníkovým půdorysem. Budova 

je vysoká 4.NP a zastavěná plocha této budovy činí 1 051,34 m2. V 1.NP je navrženo 

sportovní centrum, které je vybaveno dvěma badmintonovými kurty, dvěma squashovými 

kurty, dvěma kurty pro ricochet, recepční místností, dámskými a pánskými šatnami včetně 

hygienického zařízení. Squashové a badmintonové kurty prostupují do 2.NP. Do 3.NP 

prostupují jen badmintonové kurty. Zbývající prostory ve 2.NP a 3.NP jsou navrženy pro 

bydlení, kde se na každém NP nachází 6 bytových jednotek. 4.NP je navrženo pouze pro 

bydlení. Ve 4.NP je navrženo 9 bytových jednotek. Celkem je v této budově 21 bytů. 

Venkovní parkoviště je navrženo s dostatečným počtem parkovacích stání pro obyvatelé 

domů a pro návštěvníky občanské vybavenosti. Navržený park je vybaven vodním prvkem a 

mobiliářem pro posezení a relaxaci. V parku bude provedena nová výsadba dřevin a zeleně. 
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Zástavba bude mít novou obslužnou komunikaci, která bude propojovat stávající ulice 

Stodolní a Janáčkova. 

 

4.3. Výběr varianty zástavby 

Rozhodl jsem se pro realizaci návrhu druhé varianty, která částečně vychází 

z dobové situace původního domu z r. 1954 (viz článek 3. odst. 3. obr. 5 - Náhled na 

původní zástavbu proluky z r. 1954), a zároveň vychází ze stávajícího urbanizmu a místní 

zástavby. Budova č. 1 ve tvaru „L“ od ulice Janáčkova je navržena tak, aby zůstala 

zachována uliční linie, navazující na stávající vedlejší budovu na východní straně. Budova č. 

2, obdélníkového půdorysu navazuje na vzniklou uliční linii první budovou, směrem ze 

severní na jižní stranu. Kolem budov je navržena nová obslužná komunikace, která 

propojuje ulici Janáčkova s ulicí Stodolní. Obslužná komunikace bude procházet mezi 

novými budovami a zároveň napříč mezi novým parkovištěm a nově vzniklým parkem.  

Fasáda navržených budov je do úrovně 1.NP v barvě matně zelené se zrnitostí 3mm. Spodní 

část je lemována kamenným obkladem do výšky 0,5m. Od 2.NP je barva fasády žlutohnědá 

se zrnitostí 3mm. Okna budov jsou navrženy se sedmi komorovým plastovým rámem a 

s izolačním dvojsklem. Do vchodů do prostor k bytovým jednotkám a do prostorů občanské 

vybavenosti jsou navrženy dvoukřídlé prosklené dveře. Služební, nebo jinak obslužné 

vstupy jsou vybaveny plnými dveřmi z plastu nebo z hliníku s povrchovou úpravou. Střechy 

jsou navrženy z jedné strany budov jako valbové. Krytina střech je z betonových tašek 

BRAMAC typ Moravská taška plus. 
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5. Souhrnná zpráva 

A. Identifikační údaje  

Identifikační údaje stavebníka: 

Zadavatel:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

Číslo parcel:  1960/1, 1931 

Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 

Místo stavby:  ulice Janáčkova, Moravská Ostrava 

 

Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace: 

Zpracovatel:  Libor Vavrečka, 17.listopadu 411/3, 743 01 Bílovec 

Projekt:  Dva polyfunkční domy 

Stavební záměr: Polyfunkční domy, obslužná komunikace, parkoviště, přípojka vody, 

přípojka elektro, přípojka plynu, dešťová a splašková kanalizace 

Datum: 04/2012 

 

Údaje o umístění stavby: 

Číslo parcely:  1960/1, 1931 

Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 

Místo stavby:  ulice Janáčkova, Moravská Ostrava 

Sněhová oblast: II. sk =  1,50 kPa 

Větrová oblast: I. Vbo = 22,50 m.s-1 

Teplotní oblast: -15°C 

Námrazová oblast: lehká 
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B. Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) Poloha v obci 

Dva polyfunkční domy budou situovány v obytné zástavbě v bytových a polyfunkčních 

domů v katastru obce Moravská Ostrava na parcelách 1960/1 a 1031. Jedná se o výstavbu 

dvou polyfunkčních domů určených k trvalému bydlení, s občanskou vybaveností, 

parkovištěm a parkem s mobiliářem. Navrhovaná zástavba koresponduje s požadavky 

územního plánu města Ostrava a architektonickým vzhledem vyjadřuje návaznost na 

stávající zástavbu. 

b) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Současný územní plán  je ke dni 06.03.2012 ve znění schválených změn a provedených 

úprav. 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Pozemky na parc.č. 1960/1 a 1031 jsou umístěny v intravilánu obce Moravská Ostrava 

s možností výstavby nájemných bytových domů (nad 3.NP) s vestavěnou občanskou 

vybaveností. 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Záměr bude projednán s dotčenými orgány státní správy a dotčenými institucemi . 

Stavba bude navržena dle požadavků těchto orgánů.  

Seznam vyjádření a stanovisek jednotlivých dotčených orgánů: 

 

Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. pod č.j. 0200007335 

Ze dne 10.11.2011: Na uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení 

v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Byl udělen souhlas se zjednodušeným územním řízením. 

 

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 0100013340 

Ze dne 10.11.2011: k existenci podzemních sítí.  
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Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. pod č.j. 185151/11 

Ze dne 07.12.2011: dojde ke střetu se zařízením viz vyjádření.  

 

Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. pod č.j. 5000562026 

Ze dne 16.12.2011: dojde ke střetu se zařízením viz vyjádření.  

 

Vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pod č.j. 8.1/8025/10442/11/Wei 

Ze dne 30.11.2011: k existenci podzemních sítí.  

 

e) Možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu obce 

Dopravní řešení 

Součástí projektu zástavby proluky je zhotovení nové obslužné komunikace, která bude 

propojovat ulici Janáčkova s ulicí Stodolní. Tato komunikace bude procházet mezi novými 

budovami a částečně za novými budovami, kde bude navíc sloužit pro zajištění obsluhy 

budov, zásobování, svozu odpadu a k účelům požární ochrany. Komunikace bude dále 

procházet mezi naproti novým vzniklým parkovištěm a novým parkem. Hlavní komunikací 

bude označena ta, která propojuje ulici Janáčkova s ulici Stodolní. Zbývající komunikace 

budou vedlejší.  

 

Elektrická energie 

Budovy budou napojeny přípojkami NN na stávající síť elektrické energie, která vede z ulice 

Stodolní a je ukončena na hranici území proluky na jižní straně. Napojení na stávající síť je 

umožněno vlastníkem sítě na základě přesného určení množství potřebné energie. Další 

potřeba elektrické energie mimo budovy je pro pouliční osvětlení, které rovněž využívá NN. 

Pro tyto účely musí být ve spolupráci s vlastníkem sítě vyhotoven samostatný projekt, 

zabývající se připojením elektrické energie. Vlastníkem sítě je společnost ČEZ distribuce, 

a.s.  
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Plynovodní přípojka 

Budovy budou napojeny na plynovodní řad DN 80 materiál ocel. Stávající plynovodní řad 

vyúsťuje z ulice Stodolní a je ukončen na hranici území proluky na jižní straně. V tomto 

místě, ve spolupráci s vlastníkem, provedeme napojení na řad.  Nové plynovodní potrubí 

bude vedeno v zemi v přidruženém prostoru nové komunikace podél budov. Plynovodního 

potrubí bude  uloženo v hloubce 08m. Vlastníkem stávajícího řadu  je společnost RWE, a.s.  

 

Vodovodní přípojka 

Polyfunkční domy budou napojeny na stávající vodovodní řad DN 150 LT, procházející 

danou prolukou z ulice Janáčkova na ulici Stodolní. Vzhledem k umístění stávajícího 

vodovodu, není nutné provádět jeho přeložení. Budovy budou napojeny pomocí 

navrtávacího pásu a na základě podmínek vlastníka sítě (OVAK). Měřící zařízení bude 

umístěno v přízemí budovy. Výpočet a návrh viz Příloha č.6. 

 

Odkanalizování  

Odkanalizování objektu bude řešeno oddílnou kanalizací oddělující dešťovou a splaškovou 

odpadní vodu. Odvodnění zpevněných ploch a střech bude řešeno dešťovou kanalizací, která 

bude vyúsťovat přes lapač nečistot a odlučovač ropných látek do podzemní akumulační 

nádrže. Zadržená dešťová voda je určena k zavlažování parkových travních ploch a nové 

výsadby. Při naplnění kapacity podzemní nádrže, bude dešťová voda, přes přepad 

transportována do vsakovacích boxů, osazených pod parkem. Dále pak dešťová voda bude 

odtékat skrze vsakovací boxy novým kanalizačním potrubím KG DN 400 SN 8 KGEM do 

stávající jednotné kruhové kanalizace DN 500 na ulici Stodolní. Splašková kanalizace, 

určená pro splaškové vody, bude napojena společně s novým kanalizačním potrubím DN 

400 do stávající kanalizaci DN500 na ulici Stodolní. Výpočet viz Příloha č. 7. 

 

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Zástavba se nachází v katastru obce Moravská Ostrava, mimo pásma zvýšené ochrany. 

Z geologického hlediska jde o geomorfologickou subprovincii pásma Vnějších Západních 

Karpat.   Zastoupení hornin je hlíny, spraše, písků a štěrků stáří čtvrtohorního. Při realizaci 

stavby zde nebude prováděna báňská činnost ani výrazné přemístění hornin.  
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Bude proveden geologický průzkum firmou GEOoffice, s.r.o. pro potřeby získání informací 

o výskytu radonu v původním vzduchu [16].  

 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Zástavba je situována mimo záplavová území [17].  

 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Parcelní číslo 1960/1 a 1931 

Výměra [m2] 8046 a  1095 

Katastrální území Moravská Ostrava 713520 

Číslo LV 3000 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku ostatní plocha 

 

 

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Stavba bude zpřístupněna z komunikace parc.č. 3569 

 

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda bude odebírána z nové přípojky z dočasně odběrné šachty s instalovaným vodoměrem. 

Elektrické energie bude odebírána přípojkou zemním kabelem. Na místě bude zřízen 

staveništní rozvaděč. 
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2. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

 

a) Účel užívání stavby 

Jedná se o výstavbu dvou polyfunkčních domů určených pro trvalé bydlení. 

V polyfunkčních domech budou zřízeny prostory občanské vybavenosti. Zástavba bude 

umístěna na pozemcích parc.č. 1960/1 a 1931, které budou geodeticky rozděleny dle 

koordinační situace – výkres č.28  

 

b) Trvalá nebo dočasná stavba, novostavba, změna dokončené stavby 

Jedná se o stavbu trvalou, novostavbu 

 

c) Etapizace novostavby 

Stavba polyfunkčních domů, parkoviště a parku nebude prováděna po etapách nýbrž 

kontinuálně v jednom sledu po jednotlivých stavebních konstrukcích.  
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3. Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby 

 SO 01 Polyfunkční dům 1 

Zastavěná plocha 954,32 m2 

Obestavěný prostor 16 065,86 m3 

Počet bytových jednotek do 100 m2 18 

Počet bytových jednotek nad 100 m2 6 

Počet NP 4 

Výška stavby od ± 0,00 17 290 m 
  

SO 02 Polyfunkční dům 2 

Zastavěná plocha 1 051,34 m2 

Obestavěný prostor 17 376,20 m3 

Počet bytových jednotek do 100 m2 17 

Počet bytových jednotek nad 100 m2 3 

Počet NP 4 

Výška stavby od ± 0,00 17 290 m 
  

SO 03 Zpevněná plocha komunikace 

Zastavěná plocha 1 635 m2 
  

 

 

SO 04 Zpevněná plocha komunikace pro pěší 

Zastavěná plocha 535,53 m2 
  

SO 05 Parkoviště  

Zastavěná plocha 2 225 m2 
  

SO 06 Park s mobiliářem 

Zastavěná plocha 1 120 m2 
  

SO 07 Zatravněná plocha 

Zastavěná plocha 150 m2 
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b) Celkové bilance nároků druhů energií 

Nároky budov na energii budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace. 

V současné době nemáme k dispozici výpočty tepelných ztrát objektů, které budou 

zpracovány v rámci realizační projektové dokumentace.  

c) Celková potřeba vody  

Potřeba vody polyfunkčního domu 1 je 4 238 m3 

Předpokládaná potřeba vody pro 90 osob bydlících v domě je 3 150 m3, pro restauraci  

800 m3 a pro obchody 288 m3. 

 

Potřeba vody polyfunkčního domu 2 je 3 355 m3 

Předpokládaná potřeba vody pro 73 osob bydlících v domě je 2 555 m3 a pro sportovní 

centrum 800 m3. 

 

d) Odborný odhad množství splaškových vod a dešťových vod 

Předpokládá se přibližně stejné množství splaškových vod jako potřeba vody. Výpočet 

množství dešťových vod je uveden v příloze č.7. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a vedení veřejné 

komunikační sítě 

Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí nejsou specifikovány. Kapacity na 

vedení veřejné komunikační sítě budou řešeny samostatnou dokumentací v souladu 

s podmínkami správců sítí.  

 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Nejsou specifikovány. Budou řešeny samostatnou dokumentací v souladu s podmínkami 

správců sítí.  
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g) Předpokládané zahájení výstavby 

Dle vydání stavebního povolení, předpoklad zahájení prací je 2. pol. roku 2013 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpoklad výstavby je 18 měsíců, tj. do konce roku 2014 

 

 

C.  Souhrnná technická zpráva 

1. Popis stavby 

 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Zástavba proluky je situována na pozemcích parc.č. 1960/1 a 1931 dle výkresu č.1 Stávající 

situace ve výkresové dokumentaci. Výběr místa je podmíněn regulativem územního plánu a 

výběrem stavebníka. 

 

b) Zhodnocení staveniště 

Jedná se o provádění výstavby dvou polyfunkčních domů na pozemcích vedeném dle 

územního plánu Moravská Ostrava jako zastavitelná plocha dle vhodného využití parcel pro 

stavbu nájemních bytových domů s vestavěnou občanskou vybaveností. Objekty jsou 

situovány do intravilánu obce. Rozsah staveniště je definován situačním výkrese stavby  

č.1 – Stávající situace, a je ohraničeno katastrálními hranicemi pozemků. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Polyfunkční domy budou o celkovém počtu 44 bytových jednotek nepodsklepené, 

čtyřpodlažní, zastřešené valbovou střechou, polyfunkční dům 1 bude mít na své štítové 

straně, severní, ukončení sedlovou střechou. K domům bude náleže nadzemní parkoviště o 

celkové kapacitě 118 stání. Dále bude v zástavbě postaven park s mobiliářem.  
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Z hlediska architektonického řešení je vzhled domů v souladu s regulativy územního plánu. 

Vzhled a osazení jednotlivých objektů na pozemcích proluky včetně vzdáleností objektů od 

hranic pozemků bude schváleno v územním řízení. 

 

d) Zásady technického řešení 

Zástavba proluky byla navržena s ohledem na nároky investora. 

 

(1) Polyfunkční dům 1 a polyfunkční dům 2 

Jedná se o dvě novostavby s odlišnými půdorysnými rozměry. Stavby jsou založeny na 

základových železobetonových pásech do hloubky 1900 mm a šířce pásů 850 mm. 

Základové pásy jsou vyztužený dle statického výpočtu (není součást práce). Základová 

deska je tvořená betonovou deskou s ocelovou výztuží, protiradonovou zábranou, ochrannou 

fólií, izolací tvořenou polystyrenem PSB, betonovou deskou a nivelační směsí.  

 

(2) Konstrukční řešení 

Konstrukční systém staveb je navržen z cihelných keramických bloků. Obvodové nosné 

zdivo budov jsem navrhl z kompletního cihlového systému POROTHERM 44 P+D 

v půdorysném a modulu 250 mm, který v délce stěny odpovídá násobku délkového modulu 

125 mm. Vzhledem k výšce budovy 4.NP je nutné, aby cihelné bloky splňovaly pevnost 

v tlaku 15 N.mm-2 (předmětem práce není statické posouzení).  Rozměry cihelného bloku 

jsou 247x440x238mm(délka-šířka-výška). Profil tohoto cihelného bloku je vyzdíván na 

ložnou spáru průměrné tloušťky 12 mm tak, že dohromady tvoří vrstvy zdiva výškový 

modul 250 mm. Ložná spára z malty se připravuje na celou plochu styčné plochy cihly. 

Konzistence malty musí být hustá tak, aby nezatekla do vzduchových mezer cihly. Část 

nosných vnitřních stěn je rovněž navrženo z cihel POROTHERM 44 P+D. Nosná stěna je 

stěna navržená pro přenášení zejména svislého zatížení (např. zatížení stropní a střešní 

konstrukce) a vlastní tíhy, ale i vodorovného zatížení (např. větrem).  

Při řešení technologie výstavby obvodového nosného zdiva, navrhuji systém zdění z 

cihelných bloků na ložnou spáru, tvořenou minerální výplně-izolační perlitovou zdící maltou 

doporučenou výrobcem cihelných bloků. Styčná spára u těchto cihel, mající pero a drážku se 
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nevyplňuje. Cihly se ve stěně mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna chovala jako jeden 

konstrukční prvek. Výrobce uvádí, při realizaci navrhované vnější nosné konstrukce ze 

systému POROTHERM 44 P+D součinitel prostupu tepla U = 0,28 W.m-2.K (při praktické 

vlhkosti bez uvažování vlivu tepelných mostů v konstrukci). Při takto provedeném řešení, 

vnější konstrukce budovy není nutno provádět zateplení.  

 V konstrukčním systému, navrhuji dělící nosné stěny, které oddělují jednotlivé byty, 

z akustických cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D, splňující optimální pevnost v 

tlaku. Tyto cihly, mající vyšší objemovou hmotnost a díky systému děrování jsou velmi 

vhodné pro toto užití, neboť splňuje požadavky na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti 

zdiva. Zdění se provádí na vazbu. Ložnou spáru tvoří rovněž izolačně perlitová zdící malta. 

Tyto nosné stěny plní zároveň funkci ztužující, která je kolmá na jinou stěnu (nosnou), a 

tvoří pro ni podporu proti vybočení vzhledem k působení vodorovných bočních sil nebo 

snižuje v ní účinek vzpěru a přispívá tak ke stabilitě konstrukce. 

Vnitřní dělící nenosné příčky v bytech nejsou určeny pro přenášení zatížení a mohou se 

odstranit, aniž by byla ohrožena spolehlivost a integrita zbývající nosné konstrukce. Jsou 

namáhána především svou vlastní tíhou a neslouží ani ke ztužení proti vybočení nosných 

stěn. Tyto příčky jsou navrženy z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Jejich požití je přímo 

určené pro umítané zdivo. Dělící příčky místností, jako je koupelna, WC a ložnice jsou 

tvořeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU, které jsou určeny pro akusticky dělící stěny. 

Zdění bude provedeno rovněž na ložnou spáru, tvořenou maltou. [11]. 

 

Střecha každé z budov, je navržena jako sedlová a valbová, dvouplášťová. Dvouplášťová 

střecha obsahuje vzduchovou mezeru, která je větraná, a slouží k odvodu kondenzované 

vlhkosti, tvořící se na spodní straně střešní krytiny. Střešní plášť je navržen v tomto složení: 

Střešní krytina z betonových tašek BRAMAC typ Moravská taška plus, latě, větraná 

vzduchová mezera, kontralatě, pojistná kontaktní izolace, krokev, tepelná izolace mezi 

krokvemi, tepelná izolace pod krokvemi, parozábrana, vnitřní deskové podbití. 

Nosným prvkem střechy je krov tvořený příhradovou konstrukcí. Tato konstrukce je 

navržena ze sbíjených dřevěných vazníků se styčníkovými deskami. Základní spojovací 

prvek vazníku je styčníková deska vyrobená z pozinkovaného plechu, která je zarážena na 

lisech do dřevěných prvků vazníku. 
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Další z nosných prvků je stropní systém. Tuto konstrukci jsem navrhl jako monolitickou 

železobetonovou. Realizace stropů bude probíhat přímo na stavbě do předem připraveného 

bednění, ve kterém bude uložena ocelová výztuž. Předností železobetonových stropů je 

ztužení objektu v příčném a podélném směru. 

 

Navržené schodiště je přímé dvouramenné o šířce ramena 1300 mm, s mezipodestou o 

rozměrech 1300 x 5400 mm. Schodiště je řešeno monolitickou železobetonovou konstrukcí, 

a je opatřeno tyčovým zábradlím.  

Jádro výtahové šachty je zhotoveno z prefabrikovaných dílců, do nichž bude nainstalována 

výtahová kabina s minimálními vnitřními rozměry 1100mm na šířku a hloubku 1400mm. 

Šířka vstupu do výtahové kabiny je nejméně 900mm [12].   

K přenesení zatížení nad otvory pro dveře a okna, stavební šířky 2060 mm, budou použity 

překlady POROTHERM, železobetonové průvlaky budou požity nad okenními otvory pro 

okna šířky vetší než 2060 mm.  

 

Služební vchody, budou osazeny plastovými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi 

s povrchovou úpravou – světlehnědou imitací dubu nebo jednokřídlovými hliníkovými 

dveřmi s úpravou povrchu – imitace dubového dřeva. Vstupní dveře pro obyvatele domu a 

pro návštěvníky prostorů občanské vybavenosti, budou z izolačně 

bezpečnostních dvoukřídlých dveří o rozměrech 1800 x 2100mm. Prosklení dveří je od 

výšky 400mm. Do této výšky je výplň dveří z hliníku s povrchovou úpravou. Hlavní křídlo 

dveří má šířku 1250mm. Dále jsou dveře opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-

900mm. Zasklení dveří je opatřeno dvěma kontrastními pruhy oproti pozadí, o šířce 50mm a 

ve dvou výškách: 800-1000mm a 1400-1600mm [12].  

 

Sportovní zázemí je tvořeno squashovými, ricochetovými a badmintonovými kurty. 

Sportoviště pro squash a ricochet jsou vestavěny jako samostatné buňky, které mají boční a 

zadní stěny obestavěny akustickými stěnami se vzduchovou mezerou tak, aby bylo 

zabráněno přenosu hluku do ostatních prostorů budovy. Čelní stěny jsou tvořeny 

celoplošným bezpečnostním sklem s dveřním vstupem do sportoviště. Celoplošné skleněné 

stěny jsou vetknuty do bočních stěn přes pryžové těsnící pásy, které nepřenášejí vibrace a 

hluk.   
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Oba objekty budou napojeny přípojkami inženýrských sítí na stávající vodovodní řad, 

kanalizaci, elektřinu a plynovodní řad. 

 

(3) Popis podlaží jednotlivých budov 

Budova č.1:   1.NP 

Podlaží má několik stavebně oddělených vchodů pro zákazníky a zaměstnance občanské 

vybavenosti a pro obyvatele domu. Vchod pro hosty restaurace je z prosklených 

bezpečnostních dvoukřídlých dveří. Vchod je ze severní strany. Dále pak z této strany je 

služební vchod pro zaměstnance tvořený jednokřídlými plastovými dveřmi s povrchovou 

úpravou. Z jižní strany je vchod pro zásobování restaurace. Samostatný vchod pro obyvatele 

domu je také tvořený dvoukřídlými dveřmi s bezpečnostním sklem. Vchod je osazený 

dovnitř budovy do hloubky 1180 mm. Ostatní prostory 1.NP, které tvoří dva obchody mající 

vchody pro zákazníky opatřeny stejnými dvoukřídlými dveřmi z bezpečnostního skla jako 

tomu je u vchodu pro obyvatele domu. 

Jeden obchod má služební vchod z plných dveří jednokřídlých plastových s povrchovou 

úpravou a druhý obchod ze dveří plných hliníkových dvoukřídlých s povrchovou úpravou. 

Služební vchody jsou orientovány na východní stranu budovy. Ve zbývajících prostorách 

1.NP se nachází samoobslužná prodejna se smíšeným zbožím. Vstup pro zákazníky 

samoobsluhy se nachází na západní straně budovy, a je tvořen dvoukřídlými dveřmi 

s bezpečnostním dvojitým sklem. Služební vchod a vchod pro zásobování, které se nacházejí 

na východní straně budovy, jsou vybaveny dvoukřídlými hliníkovými dveřmi s povrchovou 

úpravou. Konstrukční výška podlaží je 3290mm. Budova ze strany západní a severní je 

lemována markýzou ve výšce 3195mm a šířce 980mm. 

 

Budova č.1:   2., 3. a 4.NP 

Tyto podlaží jsou navržena pro bydlení. Na každém podlaží se nachází osm bytových 

jednotek. Celkem je v budově 24 bytů. Byty na každém podlaží jsou kategorie 1+1, 2+KK, 

3+1 a 4+KK. Jednotlivé byty jsou navrženy tak, aby jednotlivé místnosti vyhověly 

z hlediska osvětlení a proslunění. Všechny byty jsou zpřístupněny ze společné chodby široké 

1800mm a společného schodiště s výtahem. Na každém podlaží je 8 komor pro nájemníky 

bytů a jedna úklidová komora pro úklidovou službu. V komoře je nainstalována výlevka. 
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Budova č.2:   1.NP 

Podlaží obsahuje dva vchody do budovy, které jsou stavebně odděleny. Jeden vchod je určen 

pro návštěvníky sportovního centra, druhý slouží obyvatelům domu. Vchod pro nájemníky 

domu je osazený dovnitř budovy do hloubky 1180 mm. Oba dva vchody jsou vybaveny 

dvoukřídlými bezpečnostními prosklenými dveřmi.  Sportovní centrum nabízí využití dvou 

badmintonových kurtů, dvou kurtů pro Squash a dva kurty pro Ricochet. Badmintonové 

kurty mají protiskluzový povrch v modré barvě se žlutým značením hracích ploch. Dále jsou 

kurty vybaveny sloupky s napínací polyamidovou sítí. Squashové kurty jsou samostatné 

vestavěné buňky tvořené odrazovými stěnami a se speciálním protiskluzovou podlahou. 

Rozměry hrací plochy jsou 9,75 x 6,40m. Potřebná výška squashového kurtu je 6m. 

Ricochetové kurty jsou také tvořeny vestavěnou buňkou podobně jakou squash, ale rozměry 

hrací plochy jsou 8,0 x 5,5m a potřebná výška je 2,7m. Součástí sportovního centra jsou 

zvlášť pro mužské a ženské návštěvníky šatny, hygienické zařízení a WC. Budova ze 

západní, severní a jižní strany je lemována markýzou ve výšce 3195mm a šířce 980mm. 

Konstrukční výška 1.NP je 3290mm. 

 

Budova č.2:   2.NP 

Do tohoto podlaží z části prostupuje badmintonový sál a squashové kurty. Zbývající prostor 

tohoto podlaží zaujímají prostory pro bydlení, které jsou od prostupujícího sportovního 

centra odděleny akustickou stěnou. Nachází se zde 5 bytů velikostních kategorií 1+1, 2+1, 

3+1, 2+KK a 3+KK. Jednotlivé prostory bytů jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska 

osvětlení a proslunění. Všechny byty jsou zpřístupněny společnou chodbou o šířce 1800mm 

a společným schodištěm s výtahem. Do 2.NP prostupují ze sportovního centra 

badmintonový sál a squashové kurty. Tyto části podlaží jsou odděleny akustickou stěnou. 

 

Budova č.2:   3.NP 

V tomto podlaží jsou navrženy prostory pro bydlení. Nachází se zde 6 bytových jednotek. 

Byty jsou zpřístupněny ze společné chodby se schodištěm a výtahem. Společná chodba je 

široká 1800mm. Bytové prostory jsou z hygienického hlediska navrženy tak, aby odpovídaly 

proslunění a osvětlení. Na těchto podlažích jsou byty velikostních kategorií 1+1, 2+KK  

a 4+KK. D 3.NP prostupuje badmintonový sál, který je od bytových jednotek a společné 

chodby oddělen akustickou stěnou. 
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Budova č.2:   4.NP 

Na tomto podlaží, které je přizpůsobeno pro bydlení je 9 bytových jednotek, které jsou 

zpřístupněny ze společné chodby se schodištěm a výtahem. Společná chodba je široká 

1800mm. Bytové prostory jsou z hygienického hlediska navrženy tak, aby odpovídaly 

proslunění a osvětlení. Na těchto podlažích jsou byty velikostních kategorií 1+1, 2+1, 

2+KK, 3+KK, 4+KK. Na tomto podlaží je 5 komor pro nájemníky bytů a jedna úklidová 

komora pro úklidovou službu. V komoře je nainstalována výlevka.  

 

(4) Všeobecný popis bytových jednotek 

Ve všech bytových jednotkách je vstupní místností předsíň. Šířka této místnosti je navržena 

tak, aby při případné instalaci skříněk k úschově oděvů nebo botníku a pro potřeby oblékání, 

zůstala průchozí šířka prostoru min. 1100mm. Z předsíně jsou zpřístupněny místnosti bytu, 

jako je WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem včetně prostor pro jídelnu, 

případně samostatná kuchyň s jídelním posezením, ložnice a ostatní pokoje. Kuchyňský kout 

(popř. kuchyň), je vybaven kuchyňskou linkou s integrovaným plynovým sporákem a 

dřezem. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem. V místnosti WC je zabudována 

záchodová mísa. Obývací pokoj s kuchyňským koutem zaujímá největší plochu bytové 

jednotky.  Na podlahy jednotlivých místností je navržena krytina dle způsobu užívání 

jednotlivých místností bytu. Konstrukční výška podlaží bytových jednotek je 3000mm. 

 

(5) Obslužná komunikace 

Prolukou povede nová obslužná komunikace se dvěma jízdními pruhy v celkové šířce 6 m. 

Skladba obslužné komunikace je tvořená z těchto konstrukčních vrstev: plání, tj. rostlý 

terén, který je dle potřeby hutněn, dále zemním tělesem, které je tvořeno hutněnými 

vrstvami kameniva odlišných frakcí. Tyto frakce mohou být prolity hydraulickými pojivy. 

Další skladba je podkladní vrstva, tvořená obalovaným kamenivem (kamenivo obalované 

v tekutém asfaltu). Dále se ve skladbě vozovky nachází ložná vrstva, podle druhu 

komunikace může být i finální. Ložnou vrstvu tvoří asfaltový beton hrubozrnný (ABH). 

Poslední část skladby, se nazývá obrusná vrstva. Ta je tvořena buď asfaltovým betonem 

střednězrnným (ABS) nebo cementobetonovou vrstvou, s vlastnostmi přizpůsobenými pro 

pojíždění vozidly. Značení komunikace dělícími pruhy bude provedeno bílou barvou 

určenou pro značení komunikací. 
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(6) Parkoviště 

Pro obyvatele domů v jihozápadní části proluky, je navrženo parkoviště jako samostatná 

plocha mimo prostor komunikace [10]. Povrch parkoviště je zhotoven ze zámkové dlažby. 

Příjezd na parkoviště je umožněn ze stávajících ulic Janáčkova a Stodolní, který pokračuje 

slepou vedlejší nově navrženou komunikací přes sníženou komunikaci pro pěší. Skladba 

komunikace pro pěší je tvořená původním terénem, 150mm vrstvou kameniva frakce 0-63 

hutněnou na 60 Mpa, další 250mm vrstvu tvoří vrstva kameniva frakce 32-63, dále 150mm 

vrstva kameniva frakce 8-16 nebo 16-22. Poslední 40-50mm vrstva z kameniva je tvořená 

frakcí 4-8. Do této vrstvy je kladena zámková dlažba. Značení parkovacích stání bude 

provedeno bílou barvou určenou pro značení komunikací. Výpočet parkovacích stání je 

uvedeno v příloze č.     

 

Chodníky 

Kolem polyfunkčních domů je navržen nový chodník, který začíná lemováním ulice 

Janáčkova, pokračuje kolem nové budovy č. 1, až na úroveň její zadní části na východní 

straně. Kolem východní části domu je navržený okapových chodník. Další část Nového 

chodníku lemuje celou novou budovu č.2. Kolem nového parku je také navržený chodník, 

který lemuje ulici Janáčkova, pokračuje podél nový komunikace a je ukončen na hranici 

areálu bývalých městských jatek. Kolem nového parkoviště začíná chodník na hraně areálu 

bývalých městských jatek a pokračuje kolem nové komunikace. Ukončen je, zároveň 

s hranou parkoviště na jižní části proluky V místech vjezdu na parkoviště je chodník snížený 

na úroveň komunikace. Šířka chodníku pro pěší je 1500mm. Povrch nového chodníku je 

navržen ze zámkové dlažby. Okapový chodník za budovou č. 1 je navržen z vymývaných 

dlaždic. Skladba konstrukčních vrstev komunikace pro pěší je tvořená původním terénem, 

80-100mm vrstvou kameniva frakce 0-63 hutněnou na 15 MPa, další 150mm vrstvu tvoří 

vrstva kameniva o frakci 8-16 nebo 16-22. Poslední 40-50mm vrstva z kameniva je tvořená 

frakcí 4-8. Do této vrstvy je kladena zámková dlažba.   
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Mobiliář 

Před budovou č. 1 je plocha o rozměrech 44 x 41m. Na této ploše navrhuji výstavbu nového 

parku, sloužící pro kolemjdoucí a obyvatele domů k posezení a relaxaci. V interní části 

parku, je navržena vnitřní komunikace pro pěší z dlažebních kostek imitující přírodní vizi. 

Šířka interního chodníku je 1800m a je přístupný z komunikace pro pěší z jižní a východní 

strany. Dále je v parku nainstalována kašna s vodní fontánou s cirkulovaným vodním 

oběhem, který bude v letních dnech doplňován z akumulační nádrže. Kašna bude v období 

zimních měsíců vypuštěna. Park bude vybaven 10 parkovými lavičkami v kombinaci kov a 

dřevo, s povrchovou úpravou, která je odolná proti povětrnostním vlivům. V parku budou 

dále osazeny odpadkové koše v dřevěném obalu s povrchovou úpravou. Park bude mimo 

komunikaci oset parkovým travním semenem. Dále bude v parku provedena výsadba 

stromů, keřů a květin. Travnaté plochy a veškerá zeleň bude zavlažována integrovaným 

zavlažovacím systém, využívajícím přefiltrovanou vodu z podzemní akumulační nádrže.  

 

Přípojka elektrické energie 

Řešení přípojky elektrické energie a prodloužení vedení NN bude prováděno projekčně a 

technicky v samostatné dokumentaci ve spolupráci s ČEZ distribuce a.s. 

 

 Vodovodní přípojka 

Řešení vodovodní přípojky bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

Kanalizace 

Řešení odkanalizování objektů bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

Přípojka plynu 

Řešení přípojky plynu objektů bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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e) Zdůvodnění navrženého řešení z hlediska dodržení požadavků na výstavbu 

Jedná se o výstavbu polyfunkčních objektů určených k bydlení. Součástí objektů 
je občanská vybavenost. Stavba polyfunkčních domů byla navržena dle jednotlivých 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Podrobnosti 
návrhu budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Výstavba domů je 
navržená ve smyslu plnění požadavků normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov.  

 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu 

 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

Byla provedena prohlídka pozemku. V rámci radonového průzkumu fy. GEOoffice s.r.o. 

bude  provedena vrtaná sonda. Na základě tohoto průzkumu bude zjištěno radonové riziko,  

na základě kterého budou přijata případně protiradonová opatření dle  ČSN 73 06 01 

Ochrana staveb proti radonu z podloží.  

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných krajinných území 

Nové objekty se nacházejí mimo pásma zvýšené ochrany v otevřené proluce katastrálního 

území Moravská Ostrava. Použitím přírodních materiálů, dřevěných prvků a obkladů, 

barevné omítky a betonové tašky jakož i použitím moderních stavebních technologií pro 

zvýšenou ochranu životního prostředí a úspory energií, bude výstavba úspornou s vysokou 

užitnou hodnotou. 

 

c) Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Požadavky na asanace a bourací práce nejsou potřeba. Na pozemku nedojde ke kácení 

dendrologicky hodnotných dřevin. 

 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 

Požadavek na zábor ZPF není požadován. 
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e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby zejména z hlediska příjezdu na pozemek 

Vjezd do proluky je situován z Janáčkovy ulice. Parkování vozidel je zajištěno nadzemním 

parkovištěm. 

 

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

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy  

Rozsah zemních prací  je podmíněný charakterem a velikostí stavby. Nepředpokládá se 

odvoz výkopku.  na místě stavby bude provedena dočasná deponie výkopku, který bude po 

dokončení spodní stavby použit k modelaci finálních terénních úprav. Sadové úpravy 

v bezprostřední blízkosti stavby budou řešeny stavbou nového parku s mobiliářem.  

 

 

3. Základní údaje o provozu 

 

a) Návrh řešení dopravy v klidu 

Parkování vozidel je zajištěno nadzemním parkovištěm. Stavebním řešením vzniká 45 

bytových jednotek. Požadavky na dopravu budou řešeny dle příslušných předpisů pro daný 

typ zástavby. Staveniště se nenachází v poddolovaném ani ve svážném území. 

 

b) Odhad spotřeby materiálů a surovin 

Spotřeba materiálů bude řešena v položkových rozpočtech, dodaných zhotovitelem stavby. 

 

c) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových 

vod 

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu Zákona ze dne 15. 5. 2001 č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti 

budou roztříděny a budou zařazeny podle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
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Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Dodavatel stavby bude vzniklé odpady 

shromažďovat ve shromažďovacích prostředcích, které zabezpečí, že odpad do nich 

umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s 

jinými druhy odpadu nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí. Vzniklé 

odpady budou v předpokládaném množství předány právnickým nebo fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo 

ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu §14 uvedeného zákona. 

Odkanalizování objektů bude řešeno napojením na stávající kanalizaci DN 500 a odvodem 

na centrální ČOV. Dešťová kanalizace ze střech polyfunkčních domů a zpevněných ploch 

bude svedena do retenční podzemní nádrže, dále pak do vsakovacích boxů a následně 

přepadem do stávající kanalizace s vyústěním na centrální ČOV. 

 

d) Řešení ochrany ovzduší 

Návrh způsobu řešení vytápění novostaveb rodinných domků, navržené touto projektovou 

dokumentací nebudou mít negativní vliv budoucí stavby na ovzduší v obecní zástavbě. 

Předpokládá se vytápění plynem popř. tepelným čerpadlem. 

 

e) Řešení ochrany proti hluku 

V rámci navržené novostavby rodinných domků se nenavrhuje žádné zařízení (například 

ventilátory či jiné zdroje hluku a vibrací), které by mělo negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby a žádné takové zařízení se nenavrhuje ani uvnitř stavby. Při pozdějším návrhu 

klimatizačního systému, bude postupováno tak, aby navržené stavební konstrukce a prvky 

neměly nezhoršené akustické vlastnosti konstrukcí objektu. Není nutno navrhovat žádná 

opatření na ochranu proti hluku.  

 

f) Řešení ochrany před vniknutím nepovolaných osob 

Stavby budou standardně zabezpečeny proti vloupání dveřním bezpečnostním kováním a 

zabezpečovacím systémem ochrany. 
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4. Zásady zajištění požární ochrany 

Stavby jsou navrženy dle zásad požární bezpečnosti a to zejména: 

- Stavba polyfunkčních domů si zachová svou nosnost a stabilitu konstrukcí po dobu 

bezpečnou k zajištění úniku všech osob z objektu a jeho zajištění proti šíření požáru. 

- Stavba polyfunkčních domů je navržena z materiálů a konstrukčních řešení , které brání 

rozvoji požáru a omezují šíření ohně a kouře ve stavbě 

- Stavba polyfunkčních domů je navržena se řádnými odstupovými vzdálenostmi od 

okolních staveb, které zabezpečí nešíření požáru na sousední stavby. 

- Stavba polyfunkčních domů je navržena tak, že projektované únikové cesty zabezpečí 

řádnou evakuaci osob a zvířat.  

- Bezpečný zásah jednotek požární ochrany bude veden navrženými přístupovými cestami. 

Stavba je na pozemku umístěna s dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od staveb a 

pevných překážek tak, že zásah požárních jednotek je možno vést ze všech stran objektu 

 

 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Uživatelé stavby jsou povinni užívat objekt obvyklým způsobem, řídit se doporučeními 

dodavatelů stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů nacházejících se v objektu.  

 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Stavby polyfunkčních domů jsou řešeny s ohledem na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

ze dne 5. listopadu 2009.   

 

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

Stavební řešení novostaveb typových rodinných domků, navržené touto projektovou 

dokumentací má přímý vliv na ochranu životního prostředí svou koncepcí konstrukce 

POROTHERM, která zabezpečí výrazné snížení spotřeby energie na vytápění a zároveň tím 

poklesnou exhalace do ovzduší. Jelikož se stavba nachází na volné, ploše, která bude před 

zahájením stavby částečně zbavena ornice shrnutím v místě stavby, nebude nutno provádět 
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zvláštní opatření pro ochranu zeleně, tzn. jejich oplocení a ochrana. Vliv stavby na okolní 

pozemky a stavby se provedením stavby významně nezmění. Vliv provádění stavby na 

okolní pozemky a stavby, zejména nadměrným hlukem, vibracemi a prachem, je nutno 

minimalizovat. Zejména tím, že se musí omezit prašnost například kropením a také tím, že 

se provádění stavby omezí na dobu od 7,00 hod do 20,00 hod. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Stavba je umístěna mimo záplavová území a sesuvy půdy. Stavba se nenachází na 

poddolovaném území. Oblast v lokalitě Moravská Ostrava nevykazuje seizmické otřesy 

půdy. V rámci navržených novostaveb se nenavrhuje žádné zařízení například ventilátory či 

jiné zdroje hluku a vibrací. V rámci radonového průzkumu budou provedeny jednotl. vrt. 

sondy . Na základě tohoto průzkumu bude zjištěno konkrétní radonové riziko dle ČSN 73 06 

01 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Hlavním smyslem navržené stavby je maximální 

ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Navržené výplně okenních a 

dveřních otvorů budou opatřeny výplněmi splňujícími současné požadavky ČSN 730540 – 

Tepelná ochrana budov a korespondují s navrženým obvodovým pláštěm a zateplenou 

střechou budovy. 

 

9. Civilní ochrana 

Pro stavby charakteru polyfunkční dům je tato problematika bezpředmětná. 

 

Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zastavovací studii proluky návrhem polyfunkčních 

domů. Pro tyto účely byla vybrána proluka, tvořená nevyužívanou parcelou na ulici 

Janáčkova. Tato studie je vypracována ve dvou variantách, z nichž jedno řešení jsem 

vyhotovil do konečné podoby. Studie vychází z průzkumu stavu občanské vybavenosti a 

potřeb obyvatelstva v centru Ostravy. Při návrhu byl kladen důraz na funkční dispozici 

staveb a propojení občanské vybavenosti s bydlením. Ostatní plochy proluky jsou využity 

k relaxaci, trávení volného času a parkování sloužící obyvatelům nově vzniklých budov. 
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Orientační propočet 

Propočet nákladů na realizaci stavebních objektů 

Stavební 

objekt 
Název objektu MJ Výměr v MJ 

Orientační 

cena za MJ 

Celková cena v 

Kč 

SO 01 Budova č. 1 m3 16 056,86 5 946  95 474 090 

SO 02 Budova č. 2 m3 17 376,20 5 946  103 318 885 

SO 03 Místní komunikace m2 1 635,00 2 536 4 146 360 

SO 04 Komunikace pro pěší m2 535,53 800 428 424 

SO 05 Parkoviště m2 2 225,00 1 960 4 361 000 

SO 06 Park s mobiliářem m2 1 225,00 2000 2 450 000 

SO 07 Zatravněná plocha m2 150,00 200 30 000 

CELKEM: 210 208 759 

 

Propočet nákladů na realizaci inženýrských sítí 

 

 

Orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci celkem mezisoučet 212 487 478 Kč 

Náklady na umístění stavby  5% z celkové ceny 10 624 374 Kč 

Projektové a inženýrské práce 8% z celkové ceny 16 998 998 Kč 

Rozpočtová rezerva 5% z celkové ceny 10 624 374 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA:  250 735 224 Kč 

 

Název objektu MJ Množství 
Orientační 

cena za MJ 

Celková cena 

v Kč 

Vodovod m 97,00 2 442  236 874 

Kanalizace m 290,00 4 993  1 447 970 

Akumulační nádrž  m3 10,00 3 760 37 600 

Vsakovací bloky m3 20,00 8 000 160 000 

Elektrická energie vč. veřejného osvětlení m 145,00 1 855 268 975 

Plynovod m 95,00 1 340 127 300 

CELKEM: 2 278 719 
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Seznam Výkresové části 

výkres č. Název výkresu 

1 Stávající situace 

2 Širší vztahy 

3 Doprava 

4 Stávající sítě – plynovodní řad 

5 Stávající sítě – kanalizace, vodovod 

6 Stávající sítě – vedení ČEZ, Telefónica 

Varianta č. 1 

7 Polyfunkční dům: 1.NP 

8 Polyfunkční dům:  2. – 4.NP 

9 Polyfunkční dům:  ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´ 

10 Polyfunkční dům:  Pohled – S, Z 

11 Polyfunkční dům: Pohled – J, V 

Varianta č. 2 

12 Polyfunkční dům 1:  1.NP  

13 Polyfunkční dům 1:  2. – 4.NP    

14 Polyfunkční dům 1:  ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´  

15 Polyfunkční dům 1:  Pohled – Z, S  

16 Polyfunkční dům 1: Pohled – V, J 

17 Polyfunkční dům 2:  1.NP 

18 Polyfunkční dům 2:  2.NP 

19 Polyfunkční dům 2:  3.NP 

20 Polyfunkční dům 2:  4.NP 

21 Polyfunkční dům 2:  ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´ 

22 Polyfunkční dům 2:  Pohled – Z, S 

23 Polyfunkční dům 2:  Pohled – V, J 

24 Inženýrské sítě 

25 Řez komunikací 

26 Parkoviště 

27 Park s mobiliářem 

28 Koordinační situace 

29 Architektonická situace 
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Příloha č.1 – poloha a existence inženýrských sítí ČEZ  
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Příloha č.2 – poloha a existence sítí plynárenského zařízení RWE 
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Příloha č.3 – poloha inženýrských sítí OVaK 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

Příloha č.4 – poloha a existence inženýrských sítí Telefónica Czech Republic, a.s. 

 

 



58 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Příloha č.5 – výpočet počtu parkovacích míst 

Parkoviště 

Vzorec pro výpočet parkovacích stání 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

N Celkový počet parkovacích stání  

Oo  Základní počet odstavných stání pro  

ka součinitel vlivu automobilizace 

Po základní počet parkovacích stání 

kp součinitel redukce počtu stání 

 

Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání 

Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových 

jednotek na       

1 stání 

Z počtu stání a) 

Krátko-

dobých 

Dlouho-

dobých 

Odstavná stání     

Bydlení     

obytný dům 

činžovní 

byt o 1 obytné místnosti 2 - 100 

byt do 100m2 celkové plochy 1   

 byt nad 100m2 celkové plochy 0,5   

obytný dům 

rodinný 

byt do 100m2 celkové plochy 1   

byt nad 100m2 celkové plochy 0,5   

 

 

kp Součinitelé redukce počtu stání 

Skupina  A B C 

1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - - 

2 Obce (města) do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

3 Obce (města) nad 50 000 obyvatel 1 0,6 0,25 

Stupeň úrovně dostupnosti  1-2 3 4 

Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při 

dobré dostupnosti (např. pěší docházkou) lze redukci zvýšit 
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Dostupnost území 

 

Charakter území 

skupina A 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby s nadměstským významem na 

hranici souvislé zástavby, nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

Obce (města) do 50 000 obyvatel – veškeré stavby mimo centrum města 

(mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), nízká kvalita 

obsluhy území veřejnou dopravou 

Obce do 5 000 obyvatel – všechny stavby na území bez redukce, velmi nízká 

kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

skupina B 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby celoměstského i nadměstského 

významu uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města (mimo 

historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita 

obsluhy území veřejnou dopravou    

Obce (města) do 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, ale mimo 

historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy 

území veřejnou dopravou    

Obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 

skupina C 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, v historickém 

jádru, v památkové rezervaci,  velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou 

dopravou    

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby v historickém jádru, 

v památkové rezervaci 

Obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 

POZNÁMKA: Redukce ve skupině C se nepoužije v případě, kdy stání mají pokrýt stávající 

deficit v území a záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 

ka Součinitel vlivu stupně automobilizace 

Stupeň 

automobilizace 

700 600 500 400 333 290 Počet vozidel / 1.000 obyvatel 

1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 1 vozidlo / počet obyvatel 
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Celkový počet bytů do 100 m2: 36 

Celkový počet bytů nad 100 m2: 9 

N = 35 . 1,4 + 9 . 1,4 + 46 . 1,4 . 0,8 

N = 113,12 ⇒⇒⇒⇒114 parkovacích míst.  

 

 

Vzhledem k rozměrům plochy určené pro parkoviště a její využití, je navrženo celkem 118 

parkovacích stání, z nichž 6 je vyhrazeno pro osoby se sníženou tělesnou dispozicí.   

Celkový výpočet parkovacích stání pro obyvatele domů je proveden dle ČSN 73 6110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index dostupnosti AD Stupeň úrovně dostupnosti Úroveň dostupnosti 

0 – 10 1 velmi nízká kvalita 

10 – 20 2 nízká kvalita 

20 – 30 3 dobrá kvalita 

více než 30 4 velmi dobrá kvalita 
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Příloha č.6 –výpočet a návrh vodovodní přípojky 

dle ČSN 73 5455 

 

Tab.1 – výpočty pro návrh vodovodní přípojky pro Budovu č.1 

Zařizovací předměty n (ks) QA 

WC 35 0,4 

Pisoár 2 0,3 

Vana 24 0,4 

Umyvadlo 34 0,1 

Dřez 24 0,2 

Dřez – restaurace 1 0,8 

Myčka 25 0,2 

   

 

0,4 35 0,3 2 0,4 24 0,1 34 0,2 24 0,8 1  0,2 25
,  /   

, 35,7 3,5441,5 ,   

 

Navrhuji připojení potrubí na vodovodní řad vodovodní rourou PE100 voda 75x4,5.  
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Tab.2 – výpočty pro návrh vodovodní přípojky pro Budovu č.2 

 

Zařizovací předměty n (ks) QA 

WC  25 0,4 

Pisoár 2 0,3 

Vana, sprcha 27 0,4 

Umyvadlo 25 0,1 

Dřez 21 0,2 

Myčka 21 0,2 

   

 

0,4 25 0,3 2 0,4 27 0,1 25 0,2 21  0,2 21  

,  /  

 

, 35,7 3,2291,5 ,   

 

Navrhuji připojení potrubí budovy na vodovodní řad vodovodní rourou PE100 voda 75x4,5.  
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Příloha č.7 –výpočet a dešťových a splaškových vod 

Výpočet dešťových vod 

Q = r *A * C 

Q odtok dešťových vod [l/s] 

r intenzita deště  [l/s*ha] – pro Ostravu platí 128 l/s*ha 

A účinná plocha v [ha]  

C součinitel odtoku, bez rozměru (podle povrchu) 

 -střecha…..1,0 

 -asfalt…….0,8 

 -dlažba…...0,6  

 

Plocha střech:   2 807 m2  = 0,2807 ha 

Q = 128 * 0,2807 * 1,0 = 35,93 [l/s*ha]  

 

Komunikace pojízdné: 1 635 m2  = 0,1635 ha 

Q = 128 * 0,1635 * 0,8 = 16,74 [l/s*ha]  

 

Parkoviště:   2 225 m2  = 0,2225 ha 

Q = 128 * 0,2225 * 0,6 = 17,09 [l/s*ha]  

 

Komunikace pro pěší :   535 m2  = 0,0535 ha 

Q = 128 * 0,0535 * 0,6 = 4,11 [l/s*ha]  

 

Dešťová voda ze střech, z pěších a pojízdných komunikací bude svedena a napojena 

potrubím DN 250 na podzemní retenční nádrž, dále pak na vsakovací boxy umístěny v zemi 

pod parkem, dále pak přepadem jednotnou kanalizací DN 400, která bude napojena na 

stávající kanalizaci DN 500 s vyústěním na centrální ČOV.  
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Výpočet splaškových vod 

Vstupní parametry pro výpočet splaškových vod 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ΣDU 

WC 60 2,0 120,0 

Pisoár 4 0,2 0,80 

Vana, sprcha 51 0,8 40,80 

Umyvadlo 59 0,5 29,50 

Dřez 46 0,8 36,80 

Myčka 46 0,8 36,80 

   264,80 

 

 

Průtok splaškových vod: 

Qww ….průtok odpadních vod v l/s 

K …….součinitel odtoku (bez rozměru) 0,5 

ΣDU…součet výpočtových odtoků v l/s 

 

√Σ 0,5  264,80 ,  /  

Navrhuji potrubí pro jednotnou kanalizaci DN 400, materiál beton, při sklonu 2%. Dešťová 

voda ze vsakovacích boxů bude napojena na jednotnou kanalizaci.  
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Příloha č.8 – vizualizace 

Situace zástavby proluky 
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Pohled ze Stodolní ulice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled z Janáčkovy ulice  
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