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Souhrná Průvodní a technická zpráva 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
a) název stavby 
Areál Hornychovice ve Štramberku 
 
b) místo stavby 
ul. Hornychovice, Štramberk 
Areál se nachází na pozemcích parc. č. 804/1, 790/5, 1462, 1463, 1460/7, 1458, 1460/6, 1460/5, 
1461, 1457/5, 1460/4, 1457/4, 1460/3, 1457/3, 1460/2, 1456/3, 1460/1 katastrální území Štramberk 
[764116] 
 
c) zadavatel 
Ing. Roman Fibich, Fibich development a. s. 
 
d) autor studie 
Bc. Marek Kříž 
 
e) stupeň zpracované dokumentace 
STS - studie stavby 
 
f) předmět studie 
Jedná se o projekt areálu tvořeného bytovým domem pro seniory, doplněného komerční plochou 
restaurace a navazujícího parkového prostoru se sportovními plochami dětského, víceúčelového, 
workoutového a pro seniory zaměřeného hřiště. V bezprostředním okolí se nachází novostavby 
rodinných domů a rekreační objekty zahrádkářského charakteru. Oblast je přechodem mezi 
historickým centrem a volnou krajnou zamýšlenou pro rozrůstání obce. Navrhované objekty svou 
kompozicí reflektují tradici lidové architektury a zachovávají tak „genius loci“ obce i mimo přimá 
nařízení památkového ústavu. 
 
 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
Areál je navržený s převládající rakreační plochou parku a venkovních sportovišť. Obytná funkce je 
naplněna v bytovém domě, doplněném o prostor restaurace. 
Celková plocha pozemku      11 080,36 m2 
Zastavěná plocha staveb      1 668,49 m2 
Rekreační plocha       7 093,07 m2 
Zpevněná plocha sportovišť      210,00 m2 
Celkem bytových jednotek       31 
 
PARKOVÁNÍ 
 
bytový dům 
20 bytů 1+KK (podzemní garáž)      10 parkovacích míst 
9 bytů 2+KK (podzemní garáž)      9 parkovacích míst 
2 byty 3+KK (podzemní garáž)      2 parkovacích míst 



BD celkem        21 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 
 
restaurace        10 parkovacích míst 
 
návštěvníci        10 parkovacích míst 
 
celkem         41 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  
 
Areál řeší využití parcel zahrádkáské oblasti, která je zpracovaným územním plánem obce připravena 
pro novou zástavbu obytného charakteru s doporučením volné zástavby. Navazující rekreační prostor 
není nově vytvořený, ale obohacuje stávající téměř nevyužitou rekreační zatravněnou plochu. Nové 
plochy hřišť a objekt bytového domu s restaurací dosahují přiměřeného rozvoje sídla, aniž by 
nepříznivě zatěžovaly stávající infrastrukturu dopravy a služeb.  
Řešené území se nachází na ulici Hornychovice, která je názvem pro seskupení několika místních 
komunikací III. třídy a funkční skupiny C. Komunikace umožňují dva směry přístupu. První je z jižní 
strany od popisných čísel 1066 a 1082 a druhá ze severní strany od popisných čísel 903 a 789. Hlavní 
přístup do areálu je navržený v rámci druhé možnosti ze severní strany, tedy blíže k centru obce. V 
okolí areálu se nachází potraviny Hruška, Hornychovice 314, dům lékařů s ordinacemi praktického 
lékaře, zubaře a pediatra na adrese Dolní Bašta 382, historické jádro města Štramberk, Štramberská 
Trúba, koupaliště Libotín, Libotín 606, NPP Šipka na zalesněném kopci Kotouč a PP Kamenárka. 
Okolní zástavbu tvoří samostatně stojící rodinné domy. Areál se nachází svou rekreační častí na 
rovině a obytnou částí ve svahu na úpatí kopce Kotouč stoupajícího do výšky 511 m n. m. jižně od 
areálu. Na východ od areálu se nachází centrum obce Štramberk a pohledová dominanta - věž 
Štramberského hradu. Severně a západně se rozevírá zvlněné panorama luk, polí a lesů, občas 
přerušené samostatně stojícím objektem.  
Obytná část areálu je při příjezdu od centra v zákrytu rekreační plochy. Nové silniční komunikace v 
rámci areálu byly navrženy v minimální míře a udržují tak atmosféru klidného prostředí, na jehož 
ploše má dominanci pohyb pěších. Nové komunikace o šířce 5 metrů fungují pouze jako spojení 
obslužné komunikace s prostorem podzemní garáže pod plochou bytového domu a parkovištěm s 
kolmým stáním v blízkosti restaurace mezi rekreační a obytnou částí. Uhlopříčně od hlavního 
napojení do podzemní garáže přes bytový dům jsou v jižním cípu řešeného území kolmá parkovací 
stání přístupná přímo z místní komunikace. Rekreační areál je otevřený a přístupný ze tří hlavních 
směrů: ze západu od restaurace a bytového domu, ze severu z místní komunikace a z východu pěší 
cestou pokračující dál na ulici Dolní. 
 
Rekreační částí areálu vede nová síť pěších cest (typická šířka 1,5 m) a v původní stopě je vedena i 
pěší cesta alejí mohutných stromů podél jihovýchodní hrany řešeného území. Tyto pěší cesty 
propojují jednotlivá hřiště a jsou doplněné o městský mobiliář jako lampy, lavečky a odpadkové koše. 
Jihozápadní část areálu v severním svahu s objektem bytového domu je oplocená a navržená jako 
neprůchozí po veřejných komunikacích. Sklonitost terénu je překonávána dvěmi schodišti a 
bezbariérově výtahy v interiéru bytového domu.  
Původní rostlá zeleň v ploše bývalých zahrádek v místě objektu bytového domu bude pokácena na 
základě dendrologického posudku. Odstraněny budou i stromy tvořící alej na předělu rekreační a 
obytné časti areálu. Ponechány budou stromy v rekreační ploše areálu. Pokácené stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou v parkové úpravě rekreačního areálu.  
Orientace fasád bytového domu je řešena s ohledem na vytvoření soukromí a atraktivních výhledů. 
Hmotová členitost objektu vytváří dva dvory a jeden centrální prostor. První z dvorů s jihozápadní 
orientací je zcela zatravněný a slouží jako zahrada. Druhý, orientovaný severně, je částečně zpevněný 



pěší komunikací (typická šířka 3,5 m) a přístupný jak z bytového domu, tak veřejné komunikace 
schodištěm. Třetí dvůr je zpevněným centrálním prostorem objektu bytového domu. 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Ideou návrhu bylo vytvoření důstojného bydlení pro seniory s dostatečnou mírou soukromí za 
současné integrace do života obce. Štramberk je malé město se silnou vazbou na lidové tradice 
danou už podobou města samého. Městská památková rezervace sdružuje více než stovku domů 
převážně rodinného charakteru, ať už v kompaktní uliční nebo samostatně stojící formě. 
Architektonický obraz města odráží i složení obyvatelstva. Ze 3 300 obyvatel se jedná převážně o 
starousedlíky. Podíl obyvatelstva nad 60 let je 21,4 % (k roku 2015), což je nejvíce z 
Moravskoslezského kraje a značně vyšší než průměr České republiky (17 %). I přes tyto statistiky 
nebylo město Štramberk doposud vybaveno domem pro seniory. Značná výšková členitost města a 
spletité komunikace městské památkové rezervace znesnadňují každodenní život seniorů. To vše je 
důkazem, že tradice v otázce bydlení má u štraberské populace pozici nad pohodlím. Vytvoření 
bytového domu s podobou a kvalitami lidové architektury, typologicky zaměřený pro život seniorů je 
tak zhmotnění touhy a potřeb značné části štramberského obyvatelstva.  
Druhou částí záměru bylo spojení seniorů s životem ostatních obyvatel a okolím, však za udržení 
nezbytného komfortu a soukromí. Proto v přímém sousedství bytového domu vzniká rekreační 
plocha se sportovišti a velkým pěším napojením na okolí. Nově vzniklá sportoviště doplňují stávající 
víceúčelové zatravněné sportovní plochy o dětské hřiště, workoutové hřiště a venkovní posilovací 
stroje pro seniory. Zamýšlené provozy jsou bez komerčního využívání a tím bez vzniku velké hlukové 
zátěže. Rekreační prostory budou celodenně volně přístupné. Areál se tak stane potkávacím místem 
všech generací se společným cílem sportovní rekreace. 
 
 
Bytový dům  
 
Členitý objekt bytového domu zasazeného v severním svahu představuje dvě z terénu vystupující 
hmoty, které spojuje technické podzemní podlaží. Toto „podhoubí“ v 1. PP, jenž je ze severu hlavním 
vstupem do obytné části areálu, sdružuje prostory podzemních garáží, technického zázemí bytového 
domu, sklepní kóje jednotlivých bytů a od vnitřních komunikací oddělené prostory restaurace. 
Hmotová podoba domu koresponduje s architektonickou tradicí města Štramberk, kdy převládá 
husté seskupení jednotlivých různě natočených rodinných domů, které více než na dodržování uliční 
fronty reagují na svahové podmínky parcel. Stejně tak i navržený bytový dům reaguje na svah, do 
kterého se zakusuje hmotou podzemního podlaží. Podzemní podlaží neprobíhá pod celým půdorysem 
nadzemních podlaží bytového domu. V části plochy tvoří strop podzemních garáží a sklepních kójí 
vyrovnaný zpevněný prostor, který slouží jako vnitřní nádvoří.  
Bytový dům je dispozičně řešený jako chodbový s třemi vertikálními komunikačními jádry. Jednotlivá 
křídla domu jsou dvoutrakty s komunikací propojenou s venkovním prostorem prosklenými plochami 
francouzských oken v návaznosti na terén. Každé komunikační jádro obsahuje bezbariérový výtah a 
schodišťové rameno tvaru „L“ s mezipodestou. V blízkosti výtahů je zvetšený prostor pro shomaždění 
či snadnou manipulaci s rozměrnými objekty. Vnitřní komunikace v 2. a 3. NP jsou podélnou galerií 
vizuálně spojeny s komunikací v nižším nadzemním podlaží.  
Společenské a vertikální komunikační prostory jsou vizuálně oddělené od prostor obytných a 
horizontálních komunikací. Už z fasády lze vyčíst větší čistota tvarů a rozdíl materiálů. Bezpřesahová 
sedlová střecha a výše zmíněné rozdíly opticky rozbijí souvislost hmoty stavby a pomyslně ji dělí na 6 
samostatných celků. Obytná funkce se naproti tomu odehrává ve hmotách tradiční stavby evokující 
podobu spíše rodinného domu se sedlovou střechou s přesahem.  
Dispoziční řešení bytů odpovídá potřebám seniorů. Přítomné jsou varianty jako pro jednotlivce, tak 
pro páry. Byty navazující na terén jsou plošně menších dispozic a mají přímý přístup do venkovního 



prostoru francouzskými okny. Byty v 2. a 3. nadzemním podlaží jsou v prostoru krovu s částečně 
zkoseným stropem prosvětlené střešními okny a vikýři. Varianty 1+KK mají z předsíně s šatní skříní a 
lavičkou přístup do komory, koupelny se záchodem a do pokoje s kuchyňským koutem. Varianty 2+KK 
začínají opět předsíní s lavičkou, z které lze vstoupit do koupelny se záchodem, šatny, neprůchozího 
pokoje a obytné místnosti s kuchyňským koutem. Ve variantách 3+KK se z předsíně vstupuje do 
koupelny se záchodem, pokoje s vlastní šatnou, druhého pokoje a obytné místnosti s kuchyňkým 
koutem.  
V severním cípu stavby je společenský prostor spojující 1. a 2. nadzemní podlaží. V 1. nadzemním 
podlaží se nachází společenská místnost otevřená pohledově až do šikmého stropu pod sedlovou 
střechou se zázemím v podobě kuchyňky se skladem, záchodů a místnosti pro úklid. V 2. nadzemním 
podlaží je prostor čítárny se skladem a velká galerie. Oběma nadzemními podlažími prochází 
vertikální komunikační jádro stoupající z 1. podzemního podlaží. Východní fasáda společenského 
prostoru je maximálně prosklená a jako jako rám obrazu, představovaný předstupující častí pláště, 
skýtá pohled na rekreační i sportovní plochy areálu a zvedající se horizont s dominantou Štramberské 
Trúby. 
 
Prostor restaurace na rozmezí obytné a rekreační části objektu je v rámci 1. podzemního podlaží 
bytového domu. Není spojený vnitřní komunikací a má vlastní vstupy na fasádách. Vstup pro personál 
ze zpevněného prostoru parkoviště a místa pro odpady v severozápadní fasádě a vstup pro veřejnost 
velkými francouzskými okny v severovýchodní fasádě orientované na rekreační plochy. Dispozice 
restaurace obsahuje šatnu pro personál s koupelnou a záchodem, kuchyni, záchody pro veřejnost 
(pánské, dámské a pro tělesně postižené) a vnitřní prostor restaurace se stoly a barovým pultem. U 
vstupu pro veřejnost je dlážděná terasa pro venkovní posezení. Orientace objektu umožňuje jeho 
kvalitní proslunění jen v dopoledních hodinách, což není na závadu, neboť prostor nebude i přes své 
velké prosklené plochy přehřívaný. 
 
 
Počet bytových jednotek jednotek 1 + KK     20 
HPP typické dispozice 1 + KK      35,05 m2 
Celková HPP bytů 1 + KK      701,00 m2 
 
Počet bytových jednotek jednotek 2 + KK     9 
HPP typické dispozice 2 + KK      57,72 m2 
Celková HPP bytů 2 + KK      519,48 m2 
 
Počet bytových jednotek jednotek 3 + KK     2 
HPP dispozice 3 + KK       69,19 m2 
Celková HPP bytů 3 + KK      138,38 m2 
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
Bytový Dům bude vystavěný na betonových základových pásech a bílé vaně z voděodolného betonu, 
která bude sloužit pro podzemní garáže a sklepní prostory. Hlavní vertikální nosné konstrukce jsou 
obvodové zdi, vystavěné z vápenopískových cihel. Obvodové konstrukce VPC tloušťky 240 mm s 
minerální izolaci Fasrock L (250 mm). Vnitřní nosné stěny budou z VPC tloušťky 200 a příčky z VPC 
tloušťky 100 mm. Jako vnější pohledová vrstva fasády slouží vápenocementová omítka bílé barvy. 
Druhá varianta fasády bude okolo společenských prostor a vertikálních komunikačních jader, kde 
bude fasáda obložena modřínovými horizontálními latěmi. Stropní konstrukci nad plochou 
podzemních garáží tvoří železobetonová stropní deska vynášená obvodovými betonovými stěnami a 
vnitřními železobetonovými sloupy. Mezi typickým nadzemními podlažími budou stropy z 
keramobetonových nosníků a vložek MIAKO od Porothermu. Stropní konstrukce mezi nadzemním 



podlažím a obytným podkrovím bude tvořena jako dřevěná trámová konstrukce. Vertikální obvodové 
stěny podkroví budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných hranolů .Na okenní a dveřní překlady 
budou použity kerambetonové překlady porotherm. V případě střešních pultových vikýřů v sedlové 
střeše bude provedena výměna dřevěným trámem. 
 
Výplně otvorů – okna - dřevohliníkové rámy a izolační dvojskla v prostoru společných chodeb 
spojených s venkovním prostorem. V objektu bude řízená výměna vzduchu, zařízená VZT jednotkou 
umístěnou v technické místnosti. Vytápění ústřední, teplovodní radiátory Radik, u francouzských 
oken budou využity podlahové radiátory Coil. Střecha sedlová s hambálkovým krovem. Krokve budou 
tesařky uložené na pozednice a zajištěné proti posunu styčníkovými deskami. Osová vzdálenost 
krokví 1250 mm. O vytápění objektu se bude starat plynový kotel s komínem vedeným interiérem 
domu. Ze střech jihozápadní časti objektu se bude jímat srážková voda odpadním potrubím do 
retenční nádrže zakopané ve částečně zpevněném dvoře v severozápadní časti objektu. Voda z 
retenční nádrže se bude využívat pro zahradní hadice a splachovaní na záchodech.  
Venkovní kolmá stání budou na zpevněné asfaltové ploše u severovýchodního a jihozápadního rohu 
objektu. Zpevněná plocha pro umístění odpadových kontejnerů je podél východní stěny 1. PP v 
blízkosti služebního do objektu restaurace. Elektrorozvodná skříň je v betonové stěně u hlavního 
vstupu do objektu v 1. PP. Plynová a vodní přípojka jsou vedeny v podzemí z přilehlého uličního 
prostoru. 
 
 
BILANCE 
 
Celková plocha pozemku      11 080,36 m2 
Zastavěná plocha staveb      1 668,49 m2 
 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží    2 624 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží    1 098 m2 
Celková hrubá podlažní plocha      3 340 m2 
 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží    7 872,23 m3 
Obestavěný prostor podzemních podlaží    3 568,5 m3 
Celkový obestavěný prostor      11 440,73 m3 
 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)   43 297 265 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)   10 705 500 Kč 
Celková předpokládaná cena      54 002 765 Kč 
Počet parkovacích stání      31 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání       10 / z toho x pro osoby ZTP-ZTPP 


