
  

 



 

 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba:   Konverze objektu šicích dílen - východ, pozemek č. p. 8193, kat. 

   území Prostějov  

Místo stavby:  Bývalý tovární areál OP Prostějov, Za Drahou 2, č.p. 4239,  

   Prostějov, kat. území Prostějov 

Majitel:   ASTRIA GROUP a.s., Na Zderaze 1702/12, Nové Město, 12000, 

   Praha 2 

Zastavěná plocha:   1650 m2 

 

2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Území je po dobu 4 let - od krachu společnosti OP Prostějov prázdné, bez využití. 

Celý areál je oplocen, ze severní strany lemován prostornými parkovacími plochami 

a také říčkou Hloučela, za kterou se rozléhá čtvrť Vrahovice s převažujícími plochami 

smíšenými obytnými. Západní strana areálu hraničí s rychlostní komunikací R46, 

která odbočuje z dálnice D1 u Vyškova a vede přes Prostějov do Olomouce, kde se 

napojuje na R35. Z jihovýchodu je areál obklopen plochami smíšenými výrobními. 

Sám areál OP Prostějov je dle návrhu územního plánu, zpracovaného 

architektonickou kanceláří Knesl + Kynčl Architekti, zařazen právě do zmíněných 

ploch smíšených výrobních, pro která jsou dle ÚP platné následující regulativy.  

7.7. Plochy smíšené výrobní (VS) 

7.7.1. Hlavní využití: 

 a) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně 

 skladů potřebných pro jejich provozování, s důrazem na čisté inovační 

 technologie; 

 b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu a strategické služby, včetně 

 technologických center.; 

 c) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství na plochách č. 0549, 0560, 

 0712, 0737, 0738, 0834, 0857, 0964, 0965, 0966; 

 d) pozemky staveb a zařízení pro truck centra na ploše č. 0710.  

7.7.2. Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže 

 neznemožní plnohodnotné hlavní využití dané plochy: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/R35


 a) pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání, vědu a výzkum;  

 b) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury;  

 c) stavby a zařízení pro maloobchod integrované do výrobních objektů či 

 areálů; 

 d) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

 technické infrastruktury; 

 e) pozemky, stavby a zařízení pro bydlení správců budov či areálů;  

 f) stavby pro pohotovostní ubytování pracovníků; 

 g) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro 

 potřeby obyvatel a návštěvníků přilehlého území; 

 h) pozemky staveb a zařízení pro fotovoltaické elektrárny na plochách č. 

 0718, 1022; 

 i) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím. 

 j) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) 

 a pozemky vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a 

 retenčních opatření. 

7.7.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené 

 níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně 

 zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu 

 hodnot území (viz bod 3.3.) a jejich provoz nesníží kvalitu prostředí 

 souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní 

 zátěž v obytných lokalitách: 

 a) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury;  

 b) pozemky parků a další veřejné zeleně; 

 c) pozemky staveb a zařízení pro rušivou výrobu a potenciálně rušivé služby; 

 d) pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení, zejména služby, včetně 

 skladů nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu 

 daného území; 

 e) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství; 

 f) pozemky stavebních dvorů; 

 g) pozemky staveb a zařízení pro údržbu pozemních komunikací; 



 h) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich  

 reklamu a dalších staveb pro služby motoristům; 

 i) pozemky staveb a zařízení pro maloobchod, přičemž venkovní parkování 

 bude vybaveno rastrem vzrostlé zeleně (splnění podmínek bude prokázáno 

 územní studií s důrazem na dopravní obslužnost); 

 j) třídírny odpadů, recyklace, obalovny; 

 k) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

 l) firemní, muzejní a multimediální expozice (i s možností samostatných 

 objektů) a související vybavenost pro provozovatele a návštěvníky v 

 souvislosti s hlavním využitím; 

 m) pozemky, stavby a zařízení pro parkování pro vozidla skupiny 1, 2 a 3 

 určené pro přímou obsluhu stavby nebo území, provozní a manipulační plochy 

 určené pro přímou obsluhu staveb. 

7.7.4. Nepřípustné využití: 

 a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo 

 podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených 

 podmínek; 

 b) pozemky rodinných nebo bytových domů vyjma pozemků, staveb a zařízení 

 pro bydlení správců budov či areálů; 

7.7.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

 a) ve stabilizovaných plochách: 

 stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) 

budou odpovídat převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané 

plochy (tj. budou respektovat stávající stavební čáru, historickou 

strukturu zástavby apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické 

nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území není-li v 

Příloze č. 1 (Tabulka ploch) stanoveno jinak; v případě nelze-li  

převažující charakter a strukturu zástavby odvodit v dané ploše, přihlíží 

se k plochám okolním; obdobně se postupuje i při stanovení maximální 

výšky zástavby; jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní 

studií; 

 v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané 

ploše nebo na pozemku větším než 5 000 mA je nutné novou zástavbu 

ověřit územní studií, pokud se nejedná o obnovu původního 

prostorového uspořádání; 

 b) v přestavbových a zastavitelných plochách: 



 minimální podíl zeleně na rostlém terénu je případně stanoven v Příloze 

č. 1 (Tabulka ploch); 

 ostatní podmínky prostorového uspořádání ploch jsou stanoveny v 

Příloze č. 1 (Tabulka ploch); jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit 

územní studií; 

 rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se 

umisťují pod zem pokud je to technicky možné; 

 

Dle polohy areálu vůči městu, jeho rozloze, dobré dopravní dostupnosti území 

(autobusové zastávky Prostějov - Průmyslová, Prostějov - Vrahovice, Vrahovická, 

Prostějov - Vrahovice, střed, hlavní vlakové nádraží, autobusové nádraží, sjezd z 

rychlostní komunikace R46, přístup z ulic Průmyslová, Za Drahou a Marie 

Pujmanové) pojímám areál OP Prostějov jako novou fungující městskou polyfunkční 

čtvrť, zahrnující plochy sportu, rekreace, administrativy, komerce, plochy pro 

vzdělávání, kulturu, bydlení - i přesto, že návrh územního plánu některé tyto funkce 

v daném místě nedovoluje. Tyto funkce však k sobě neodmyslitelně patří a při 

vzájemné kombinaci se mohou významně podpořit. Navíc při citlivém umístění 

v areálu a zohlednění všech příznivých a nepříznivých aspektů při samotném návrhu, 

nevidím důvod je zde neuplatnit.    

Funkce nejsou přísně odděleny, prolínají se a doplňují. Snahou je, aby bylo území 

navržené kvalitně, jak v prostoru, tak čase. Kompletní, přehledné, průchodné a živé, 

aby se zde promísily všechny věkové kategorie a vrstvy.  

Cílem společného urbanistického řešení je revitalizace bývalých průmyslových 

závodů. Vytvoření atraktivní lokality, kde se bude nalézat zdravé a příjemné bydlení 

poblíž zeleně spolu s  administrativním a obchodním zázemím, jakožto i s možností 

kulturního a sportovního vyžití. To vše v bezprostředním dosahu centra města, které 

bude s areálem OP Prostějov propojeno osou vedoucí přes hlavní nádraží. Na této 

ose budou situované nové funkce podtrhující její význam , včetně nového office 

parku, central parku, veřejných prostranství a ploch pro kulturní vyžití obyvatelstva. 

Železniční vlečka vedoucí paralelně s  touto osou bude přeměněna v cyklostezku, 

případně běžeckou trať či pásem pro in-line bruslení. Tato osa bude spojnicí mezi 2 

centry: centrem města Prostějov a polyfunkčním areálem OP Prostějov. Rychlostní 

komunikace R46 už nebude hranice dělící město na 2 části, nýbrž stezka vedená 

v korunách stromů místního parku.  

Při návrhu jsem se nechala inspirovat teorií trvale udržitelného rozvoje - 

upřednostňovat novou zástavbu brownfields před výstavbou na zelené louce. 

Realizace tohoto projektu by měla pozitivní sociální, ekonomický a ekologický dopad 

na danou oblast. A to řeší Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade 

za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.   

 



 

3. PROVOZNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešený objekt stojí na pozemku č.p. 8173, ulice Za Drahou 2, Prostějov, kat. území 

Prostějov. V minulosti sloužil pro účely šicích dílen a byl postaven v 60. letech 20. 

století.  

Jedná se o železobetonový monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami. Budova je 

podélnou osou orientována na východ a západ. Je šestipodlažní, podsklepená.  

Dosavadní přístup byl ze severní a východní strany. Stavbu obklopuje neudržovaná 

zeleň, menší provozní objekty a z východní strany také zahrádkářská kolonie.   

Vzhledem k poloze objektu v rámci celého areálu OP Prostějov, orientaci ke 

světovým stranám a návaznosti na okolní zeleň, zvolila jsem pro daný objekt funkční 

náplň - hromadné bydlení.   

V současné době však probíhá postupné rozebírání tohoto objektu, které bude 

pravděpodobně následovat úplnou demolicí. A i přesto, že bylo z budovy odstraněno 

prakticky všechno, krom nosného konstrukčního systému, stále z ní číší energie 

svého historického vývoje, odkaz na průmyslovou dobu.  

Právě pohled na tento „obnažený“ objekt se stal základem mého konceptu, kdy 

pracuji s budovou ve stavu, v jakém se nyní nachází (holý železobetonový skelet) a 

do něj vkládám samostatné jednotky – obytné kontejnery. Tyto kontejnery jsou do 

posledního detailu vyrobeny v továrně, následně dovezeny na místo a pomocí jeřábu 

umístěny do budovy. Vizovická firma KOMA MODULAR, která je vzdálena hodinu 

cesty od Prostějova a která se výrobou kontejnerů zabývá, nabízí ve svém portfoliu 

také nízkoenergetické obytné kontejnery s  rekuperací vzduchu. A právě tento typ 

kontejnerů jsem se rozhodla při své práci použít a vyřešit tak i problém po stránce 

energeticko-úsporné.  

Další důležité body konceptu:  

 zachování atmosféry industriální architektury 

 využití stávajícího ŽB skeletu 

 vkládání modulových jednotek 

 nutnost denního světla  

 industruál x bydlení x zeleň 

Jak jsem se již zmíni la, funkční náplň budovy je bydlení. Objekt nabízí ve svých 5 

patrech celkem 47 bytů pro cca 100 osob. Z toho: 

- 1. PP technické zázemí budovy  

přízemí vstupní podlaží (přízemí) je věnované společným prostorám                

  (schránky, popelnice, garáže, kolárny), ale nechybí zde také místnosti         

  jako posilovna, sauna, prádelna, oddychová místnost, které mohou       



  nájemníci využívat. Místnost pro správce a  ošetřovatelky seniorů je 

  samozřejmostí. 

1. NP  nabízí 16 bytů 1+kk formou senior cohousing  

2. – 4. NP  nabízí 9 bytů/patro 1+kk – 3+kk (menší) 

5. NP   nabízí 4 byty 3+kk (větší)  

Řešení bytů je v několika variantách, aby si případný zájemce mohl vybrat přesně byt 

podle svých představ. Vstupy do jednotlivých bytů jsou z venkovního prostoru, po pár 

schodech, s vlastní zahrádkou = analogicky k bydlení v rodinném domě, který je 

snem většiny lidí.  

Zpátky ke kontejnerům. Jednotlivé byty vznikají kombinací kontejnerů o světlých 

rozměrech 3x6 m, případně jejich otočením (3,6x6 m) - viz schémata bytů. Tento 

rozměr se jeví jako ideální při rastru železobetonových sloupů 6x6 m.  

V 1.NP jsou kontejnery kladeny vedle sebe, určené pro život seniorů. Na toto podlaží 

navazuje velká polosoukromá terasa, kde senioři mohou za hezkého počasí trávit 

volné chvíle. V sousedním objektu bude v další etapě umístěna škola, tudíž terasa 

bude sloužit k setkávání více generací. V případě nepříznivého počasí mají senioři 

k dispozici společenskou místnost, která může sloužit pro veškeré jejich aktivity – od 

hraní kostek až po čtení si oblíbené knihy, případně mohou využít již zmíněné 

prostory v přízemí. Chodba vedoucí mezi byty nemá být tmavým prostorem, nýbrž 

místem, sloužící ke vzájemné sociální interakci. Od komunikačních jader vedou 

rampy, které překonávají výškový rozdíl 950 mm (instalační prostor + podlaha 

kontejnerů). Tyto rampy navazují na chodníčky umístěné v zeleni (rozdíl 950 mm je 

vyrovnán pomocí zeminy, do které jsou zasazené rostliny, bylinky... , o které mohou 

senioři pečovat) a vedou k  jednotlivým bytům. Chodba je prosvětlena pomocí 

skleněného světlíku v 5.NP. Každý byt je doplněn o lavičku umístěnou před 

vstupními dveřmi, ze které mohou obyvatelé pozorovat okolí a diskutovat se 

sousedy. Byty na západní straně mají navíc menší předzahrádky..., které zamezí 

přímému kontaktu mezi poloveřejnou terasou a soukromým bytem. Úložné kóje pro 

jednotlivé byty jsou umístěné na patře.  

V 2. – 4.NP se nachází 3 typy velikostí bytů (1+kk, 2+kk, 3,kk). Byty jsou vzájemně 

promíchány a jsou od sebe o rozměr jednoho kontejneru posunuty a tím vzniká 

prostor pro soukromou terasu. Na tuto terasu má přístup každý byt z obývacího 

pokoje. A vzhledem k tomu, že řešený objekt má 3 pole, přičemž střední pole slouží 

jako „chodba“, a byty jsou umístěné pouze v bočních polích, nabízel se problém 

s orientací oken pouze k jedné světové straně (východ nebo západ). Díky terasám 

mohou být okna umístěna i na druhé straně a také díky oknům směřujícím do 

„chodby“ (kuchyně, koupelny) se bytům dostalo rozložení okenních otvorů po 3 

stranách, což nejen napomůže lepší cirkulaci vzduchu, ale odrazí se to i na lepším 

psychickém pocitu obyvatel bytů. „Chodbu“ tvoří lávka, ústící do komunikačních 



jader. Z této polosoukromé lávky se pomocí soukromého schodiště dostanete do 

svého bytu. Lávky, podobně jako v 1.NP, mají sloužit k  setkávání, věšení prádla... 

Jsou zde rovněž umístěny lavičky, ale ne už v takové míře, jako to je v 1.NP.  Lávky 

v 2. – 4. NP jsou krom 2 hlavních komunikačních jader propojeny schodišti a vytváří 

tak příjemný propojený prostor. Osvětlení pomocí světlíku v 5.NP a přes soukromé 

terasy. Úložné kóje na patře.  

V 5.NP se nachází pouze 4 byty dispozice 3+kk. Toto patro ustupuje o 2,5 m od čela 

fasády a vzniká tak prostorná terasa. Z pohledu pěšáka budova působí nižší a 

příjemnější. Kontejnery jsou zde otočeny o 90 stupňů a rozšířeny na 3600 mm (i 

tento rozměr KOMA MODULAR běžně vyrábí). Dispozice bytů 3+kk je větší než 

dispozice stejného typu bytu v nižších podlažích. Dle analýz prodeje bytů 

v Prostějově jsem zjisti la, že byty 3+kk jsou mezi zákazníky mnohem oblíbenější než 

byty 4+kk. Vzhledem i k úzkému rozměru kontejneru jsem byt typu 4+kk zavrhla. 

Spojnici mezi byty a komunikačními jádry tvoří stejně jako v nižších podlažích lávky. 

Úložné kóje se nacházejí na patře. Nachází se zde i skleněný světlík ve tvaru pilové 

střechy, který vytváří jakousi pomyslnou korunu objektu.   

Hlavní ideou projektu je nabídnout lidem finančně dostupné bydlení v příjemné 

lokalitě nedaleko centra města. Dochází zde tak k mísení bytů různých dispozic, vždy 

však navrženy s ohledem na minimální velikosti ploch. Podle průzkumů je v 

současné době o tyto byty velký zájem. Při výběru bydlení je pro lidi důležitá cena, 

ale rovněž místo, kde se byty nacházejí. Chtějí, aby tam jezdila městská doprava, 

byly tam školky a školy, možnost aktivního trávení volného času a zároveň odtud 

bylo blízko do přírody. Velmi důležité je také zázemí pro setkávání a komunikaci lidí. 

To vše se nachází v polyfunkční městské čtvrti OP Prostějov. 

 

4. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Materiály 

Industriální odkaz - lávky, pletivo, beton, ocel, hliník, plech, sklo. Kontrast bydlení a 

surovost průmyslových materiálů. Vkládám je do návrhu jak celkové stavby, tak do 

interiéru budovy. Vytvářím originální prostředí, které by mohlo být zajímavé pro 

všechny věkové kategorie.  

Vzhled budovy jsem záměrně řešila v duchu průmyslové doby, zachovávám původní 

materiály. Podtrhuje to tak původní význam budovy. Plech jako obklad kontejnerů, 

železobeton jako nosná konstrukce, drátkosklo a pletivo jako zábradlí. Zastřešení 

chodby pomocí světlíku ve tvaru pilové střechy, také industriální prvek.  

Konstrukce 

Konstrukce bývalé průmyslové stavby je železobetonová, o 3 polích. Krajní pole mají 

světlou šířku 6900 mm, což je ideální rozměr pro umístění kontejnerů. Střední pole 



má světlou šířku 5400 mm – do tohoto pole jsou vložené lávky se schodišti 

vedoucích do jednotlivých bytů. Průvlaky vedou v obou směrech. Na nich uloženy 

stropní desky. Nosnou konstrukci nijak nenarušuji, pouze ve středním poli vyřezávám 

do stropní desky otvory. V případě rozhodnutí statika vyřežu ve středním poli celou 

stopní desku a umístím zde ocelovou lávku. 

Sloupy jsou uloženy na patkách z prostého betonu. Konstrukce budovy není třeba 

nijak zateplovat, jelikož obytné kontejnery jsou již zateplené a vnitřní prostory (lávka, 

sklepy, kolárna, garáže...) nebudou vytápěny a budou fungovat jako venkovní 

prostředí. Budou pouze opatřeny, aby do prostorů nepršelo, nelétali ptáci atd.  

Poloveřejná terasa je pochozí a osazené jednoduchou intenzivní zelení - trávník, 

mechy, drobné keře, byliny. Terasy bytů jsou též pochozí s možností umístění zeleně 

do velkých květináčů a následným zapuštěním do „podstavce“ sloužícího jako 

instalační prostor. Okna jsou hliníková, trojité zasklení, U = 0,6 W/m2K, otevíravá a 

výklopná. Okna na terasu jsou posuvná. Před francouzskými okny je transparentní 

skleněné zábradlí do výšky 1,1m od podlahy. Více informací o obytných kontejnerech 

v přiloženém letáku od firmy KOMA MODULAR. 

 
5. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 
Doprava 

Dopravní dostupnost objektu je zajištěna ze severu – kolmo vedenou obslužnou 
komunikací z ulice Za Drahou, ústící do garáží. Kapacita podzemních garáží je 

vypočítána dle normy bytového fondu. 

Odvoz odpadků je řešen ze zpevnění plochy vedoucí kolem domu. V docházkové 

vzdálenosti od objektu se nacházejí jak nově navržená zastávka autobusu, tak 
stávající autobusové i vlakové zastávka . Severně od objektu jsou další parkovací 

stání, která mohou sloužit pro další etapy konverze areálu.  

 

Technická infrastruktura  

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. Objektem prochází více kanalizačních 
větví, do kterých jsou svedeny všechny zařizovací předměty, ty jsou pak napojeny na 

veřejný řad splaškové gravitační kanalizace. Všechna připojovací potrubí jsou 
opatřena kanalizačním přivětrávacím ventilem vyvedeným na střechu. 

Šachty jsou vedeny přímo nad sebou a v přízemí svedeny do hromadného 
instalačního prostoru, z kterého se dále napojují na stávající inženýrské sítě. 

Splaškové potrubí je navrženo z neprůzvučného potrubí. Odvodnění plochých střech 
je provedeno klasickými svody z pozinkovaného plechu. Venkovní terasy jsou 
odvodněné přes okapničku pomocí řetězů. Dešťová voda je vsakována na pozemk u 

retenčními nádržemi. Vnitřní vodovod je napojen na veřejný vodovodní řád pomocí 
přípojky. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná soustava jsou umístěny v instalačním 

prostoru v přízemí. Teplá užitková voda bude připravována centrálně v ohřívači TUV. 



Rozvod TUV je proveden nucenou cirkulací v souběhu s rozvodem studené vody. 

Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje plynový kotel. Ležaté rozvody jsou vedeny 
v instalačních prostorech pod kontejnery, stoupací rozvody v šachtách. Potrubí je 

navrženo z plastu, izolované tepelnou izolací. Systém ústředního  vytápění je 
teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Materiálem je PVC. Je rozdělen na dvě 
sekce dle teploty pro podlahové vytápění a otopná tělesa. Vzhledem k velkým 

proskleným plochám v bytech je užito podlahového vytápění. Dále jsou v koupelnách 
navrženy otopné žebříky.  

 

Předpokládá se, že uživatelé budou třídit odpad na plasty, sklo a papír. Tudíž je 
potřeba místo pro tříděné nádoby. Koupelny, WC, šatny a kuchyně jsou větrány buď 

přirozeně, nebo podtlakově venti látorem umístěným v podhledu. Digestoře budou 
napojeny na větrací potrubí přes výměnný uhlíkový fi ltr. Byty i garáže budou větrány 
přirozeně pomocí oken.  

 

Z objektu je únik zajištěn přes chráněné únikové cesty, kterými jsou vertikální 
komunikace, únik ze všech pater i z garáží je zajištěn na terén 0,000. Každý byt je 

samostatný požární úsek, od sebe jsou děleny bezpečnostními pásy, buď 
samostatnou konstrukcí, nebo přídavným pásem z drátoskla. Dále pak technická 
místnost, garáže jsou samostatné požární úseky. Délky únikových cest vyhovují.  

Vnitřní požární voda je vyvedena na každém patře u schodišť. Příjezd zásahových 

vozidel k objektu je umožněn po stávající komunikaci na východní straně. Veškeré 
ocelové konstrukce budou požárně opatřeny. 

 

6. ZÁKLADNÍ BILANCE A KAPACITY STAVBY 

 
Kapacity areálu 

Celková plocha areálu:     130 000 m2 

Celková zastavěná plocha areálu:   16 420  m2 

 

Prostorové kapacity řešeného objektu 

Plocha pozemku č.p. 8173:    1 783   m2 

Zastavěna plocha objektu      1 650   m2  

Obestavěny prostor objektu    50 900,00  m3 

Hrubá podlažní plocha objektu     10 184  m2 

Bydlení       2 725,50  m2 

Terasy       804,50  m2 



Komunikační plochy (jádra + lávky)   2207  m2 

Garáže       1760  m2 

Počet osob žijících v 1 křídle    cca 100 

 

Funkční kapacity navržené stavby 

Počet bytových jednotek      47 

Byty 1 + kk senior cohousing    16  

Byty 1 + kk       9  

Byty 2 + kk       9  

Byty 3 + kk       9  

Byty 3 + kk se střešní terasou    4  

 

Počet parkovacích stání pro rezidenty    39  

Počet parkovacích stání pro návštěvy    6 

Počet parkovacích stání handicap   3              

Počet parkovacích stání celkem    48  

 


