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Anotace  

Předmětem mé bakalářské práce je návrh Restaurace s galerií na území Dolu Jeremenko, 

který již neslouží původnímu účelu. Návrh navazuje na Ateliér urbanismu, kde jsme 

jednotlivým  částem  Dolu navrhli nové využití, převážně kulturního charakteru. Bakalářská 

práce je v rozsahu částečné projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Navrhovaný objekt se nachází v blízkosti Bývalé těžní věže a Jámy Louis, které spadají pod 

památkovou péči. Dům sousedí s rozvodnou státního podniku DIAMO. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží zakončené plochou střechou a terasou v druhém  

nadzemním  podlaží. Fasáda je v prvním  podlaží tvořená bílým cihelným obkladem, 

v druhém  nadzemním podlaží ocelovou fasádou rezavé barvy. 

Klíčová slova 

Restaurace; galerie; industriál  

Annotation 

The subjekt of my bachelors work is an idea of Restaurant with galery in industry Mine 

Jeremenko, which isn´t working now for his original purpose. An idea becomes from Atelier 

of urbanism, where we find a new mainly cultural  utilisation for an each part of the mine. 

Work of bachelor is in the renge of partial documentation for the execution of the project. 

The designed object is situated near the Old mining tower and the Pit Louis, which are 

considered toaa national conservation. The house is located near swiching station of state 

enterprise Diamo. 

The object has two floors finished with a flat roof and a tercce in a sekond floor.  The facadies 

in first floor white brick facing and in the sekond floor is used steel facade with rusted 

finishing.  

Key words 

Restaurant; gallery; industry 
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 Úvod 

Bakalářská práce řeší projekt Restaurace s Galerií Louis v bývalém Dolu Jeremenko 

na úrovni částečné dokumentace pro provedení stavby. Stavba  v PD označovaná jako SO je 

součástí veřejného kulturního areálu navrženého v Ateliéru urbanismu. Má za úkol 

poskytnout stravovací služby  pro nově navržený hotel a lázně ,  které jsou  na území Dolu 

Jeremenko a taky kulturně oživit tuto část města, která má půvabný industriální charakter. 

Zadání navazuje na Ateliér III - ateliér urbanismu, kdy byl vypracován koncept a 

urbanistický návrh, Ateliér IV – návrh v úrovni stavební studie jednoho objektu a přímo 

navazuje na Ateliér Va, kde byl rozpracován na úroveň dokumentace pro stavební povolení. 

V rámci Bakalářské  práce řeším  polovinu objektu, vstupní část bez provozní části restaurace. 

Jedná se o občanskou vybavenost v památkové zóně, takže je kladen důraz na 

začleenění  nového bez potlačení starého. Stavba je horizontálně členěna na dva provozní 

celky. Restaurace v 1.NP a galerie v 2. NP. Hmotově tvoří budovu položený kvádr, v 2.NP 

ustoupený, tvořící terasu. Materiálově je rovněž členěna horizontálně v dolní části cihlovou 

strukturou a v horní části ocelovou strukturou. V dolní části je použit bílý cihelný obklad a 

okna se zaklenutým  nadpražím, které mají navazovat na okolité cihelné objekty. V druhém 

patře pak používám ocelové nosníky a ocelové panely na fasádě, které mají evokovat rychlý 

vývin industriálního průmyslu a spojení  nového se starým materiálem – cihlou. 
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1.Výchozí údaje 

 

1.1 Jednotlivá zadání 

Urbanistická studie (Ateliérová tvorba III.): 

 Umístění stavby vychází z původního zadání obnovy bývalého Dolu Jeremenko, který 

už neslouží svému účelu.  V současnosti se pomocí nové těžní věže čerpá voda z dolu, která 

má teplotu 27°C. Větší část území spadá pod státní podnik Diamo a další části území mají 

v rukách soukromé osoby. Majetkové poměry jsou proto velmi složité a proto sme se je 

rozhodli v ateliéru urbanismu nerespektovat. Byli tu navrženy lázně, které by využívali teplou 

podzemní vodu, fotovoltaická elektrárna, obytná zóna, hotel a nakonec památková část, kde je 

Stará těžní věž, Kovárna a Jáma Louis. Tyto objekty měli být rekonstruovány, využívány jako 

muzea a případně doplněny o další objekty občanského vybavení.   

Studie stavby (Ateliérová tvorba IV.):  

 Úkolem této práce bylo vypracovat návrh nového objektu  pro občanskou vybavenost, 

konkrétně restaurace s galerií. Přičemž musí nová stavba zapadnout mezi staré stavby. 

 1.2 Charakteristika území 

Charakteristika Dolu Jeremenko 

Důl Jeremenko je situován v městském obvodu Vítkovice v blízkosti křížení dvou 

rychlostních komunikací Rudná a Místecká. Tato část města má podobně jako celé Vítkovice 

industriální charakter, na území v současnosti sídli množství průmyslových firem jako jsou 

autosalony, strojírenská výroba, vápenka a taky statní podnik Diamo, který zabírá většinu 

plochy Dolu Jeremenko. Terén je silně antropogenní,  taky označovaný pojmem brownfield, 

což je termín pro opuštěná území s už nefunkčním průmyslem. Teorie trvale udržitelného 

rozvoje upřednostňuje novou zástavbu brownfields před výstavbou na zelené louce 1. 

 

1. Řešení  

2.1 Urbanismus 
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  Tato práce  řeší problematiku  zasazení nového objektu  mezi staré, ne 

vždy udržované, zato hodnotné objekty v industriální zóně. V blízkosti jsou  

nemovité památky Stará těžní věž a Kovárna. Ostatní objekty dýchají 

industriálním  charakterem, no jelikož patří státu, jsou zanedbané a 

neudržované. Ostenze vytvoření zde malého náměstí s přednáškovým sálem 

v přírodě a novou bodovou  restaurace s galerií by zastaralou industriální část  

změnila na oddychový prostor s výhledem  na těžní věž. V návaznosti na to byl 

navržen nový kruhový objezd  pro zklidnění vazby na rychlostní komunikaci – 

Rudnou. Dále bylo navrhnuto parkoviště a nový objekt restaurace s galerií.  

Hluk z ulice rudné je odstíněn  stávajícími objekty, případně bude doplněno 

ochranné pásmo zeleně. 

 

Obr. 1. Fotografie Staré těžní věže (zdroj: vlastní fotografie)  
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1.2 Architektura 

Při orientaci nového objektu  bylo preferováno geometrické umístění v rámci ostatních 

staveb a hlavní fasáda orientovaná  k Staré těžní věži před orientací podle světových stran. 

Vstupní část je orientovaná na sever, hlavní fasáda na východ, zadní strana  parkoviště na 

západ a s jižní stranou sousedí budova  rozvodny státního podniku Diamo.   Jedná se o 

občanskou vybavenost v památkové zóně, takže je kladen důraz na začlenění  nového bez 

potlačení starého. Stavba je horizontálně členěna na dva provozní celky. Restaurace v 1.NP a 

galerie v 2. NP. Hmotově tvoří budovu položený kvádr, v 2.NP ustoupený, tvořící terasu. 

Materiálově je rovněž členěna horizontálně v dolní části cihlovou strukturou a v horní části 

ocelovou strukturou. V dolní části je použit bílý cihelný obklad a okna se zaklenutým  

nadpražím, které mají navazovat na okolité cihelné objekty. V druhém patře pak používám 

ocelové nosníky a ocelové panely na fasádě, které mají evokovat rychlý vývin industriálního 

průmyslu a spojení  nového se starým materiálem – cihlou.

 

Obr.č.2. Inspirace pro návrh objektu(zdroj:internet) 
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Obr.č.3 Navržený objekt (zdroj:vlastní vizualizace) 
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Textová část projektové dokumentace  

(dle Vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb) 

A. Průvodní zpráva 

a)  Stavba:  Občanská vybavenost – Restaurace s Galerií Louis  

Sirotčí, Ostrava – Vítkovice 703 00 

Stavebník:  Město Ostrava 

Prokešovo náměstí, Ostrava 1803/8 

Projektant:  Ivona Dlábiková  

Baničova, Žilina 01015 

b) Objekt je situován na stavební parcele č. 227/99 o celkové výměře 1 214 m2 

v katastrálním území Ostrava v zóně s lehkým průmyslem. Stavba objektu si vyžaduje změnu 

územního plánu  na občanskou vybavenost.  Stavební parcela je situována v rovinatém  území 

a je majetkem stavebníka. V současnosti na ní  stojí  tři objekty, které nejsou pro studijní 

účely brány do úvahy. Po výškovém zarovnání terénu pro celý areál bude zemina ve výšce 

233 m.n.m. Bpv.  

Zastavěná plocha činí: 571,8 m2 

Zpevněná plocha: 852,3 m2 

c) Hladina podzemní vody je volná v hloubce 2 – 4  m pod terénem. Důlní vody jsou 

vázané na hlubší oběh podzemních vod soustředěný v sedimentárních horninách karbonského 

stáří a jsou o teplotě cca 27°C.  V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Vjezd na 

parcelu je z ulice Sirotčí asfaltovou komunikací šířky 5,5 m. Na křižovatce ulic Lidická a 

Sirotčí byl navržen nový kruhový objezd průměru 20m s plně pojízdným středovým ostrovem 

pro vjezd vozidel skupiny A. Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou napojeny na stávající 

veřejné rozvody. 

d) V průběhu zpracování projektové dokumentace byly veškeré známé požadavky 

dotčených orgánů splněny.  

e) Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
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f) Navrhovaný objekt se nachází v zastavěném území, do kterého vhodně zapadá 

s hlediska materiálového řešení, tvaru  střechy a počtu  podlaží. Vyžaduje změnu územního 

plánu z lehkého průmyslu na občanskou vybavenost. 

 g) Po dobu výstavby přípojek bude proveden dočasný zábor části komunikace, který 

bude projednán se správci sítí a dopravně označen. Dočasné skládky budou realizovány na 

stavební parcele.  

h) Předpokládaná doba výstavba objektu jsou 2 roky. Podmínkou ke kolaudaci je 

připojení objektu na inženýrské sítě. 

i) Stavba ani její provoz  nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie neohrožující životní prostředí. Vzniklé odpady budou tříděny a 

likvidovány povoleným způsobem. Celková zastavěná plocha objektu je 571,8 m2, obestavěný 

prostor je 3721,2 m3 a celková podlahová plocha je 935,7 m2.  

 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Pozemek se nachází na rovinatém území na území bývalého Dolu Jeremenko. Objekt 

je osazen do zastavěné oblasti s osou uzavírající náměstí vzniklé tímto návrhem. Za objektem 

v návaznosti na ulici Sirotčí jsou navržena parkovací stání, prostor před domem je využit 

k vytvoření veřejné zóny - náměstí.   Stavba se nachází v hornické památkové zóně. 

b) Jedná se o nepodsklepenou občanskou vybavenost se dvěmi nadzemními podlažími, 

v prvním nadzemním podlaží je restaurace, v druhém nadzemním podlaží je galerie s terasou 

a plochou střechou. V dispozičním řešení 1. NP se nachází dva hlavní a dva vedlejší vstupy 

do objektu, foyer ve kterém je umístěné schodiště prostor restaurace, toalety, kuchyň a její 

příslušenství, v zadní části objektu požárně  únikové schodiště z druhého nadzemního podlaží. 

V 2. NP se nachází prostor foyeru se schodištěm doplněný o galerii, kancelář, šatna pro 

zaměstnance, prostor galerie, toalety, terasa, technická místnost, denní místnost pro 

zaměstnance a požárně únikové schodiště. Restaurace s Galerií Louis tvoří samostatný 

stavební objekt. Vytápění objektu je zajištěno formou dálkového vytápění.  
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c) Konstrukční systém objektu je zděný stěnový doplněný o nosné sloupy a průvlaky. 

Stavebně technické řešení: 

I.  Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů se v rozsahu cca 70 % pozemku strojně sejme ornice o mocnosti 150 

mm, která se uloží na oddělené skládce a následně použije k rekultivacím. Výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 1,1 m. Zemina se z části deponuje v blízkosti stavby na zásypy, 

zbytek se odveze na předem určenou skládku.       

II. Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání a 

nenáročné i když je zakládán na poddolovaném území. Objekt je založen na základových 

pasech z betonu třídy C 20/25, které jsou ztuženy věncem 3+3 Ø 12 mm. Do základů se vloží 

zemnící pásky. Základové patky pod zděnýma sloupama jsou montované z betonu C25/30. 

III. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny v prvním nadzemním podlaží jsou zděné z broušených cihelných bloků 

s integrovanou tepelnou izolací (minerální vatou) POROTHERM 36,5 T Profi vyzděné na 

maltu pro tenké spáry POROTHERM T. Systém cihel je spojen na pero a drážku. U okenních 

a dveřních otvorů je na ostění použito doplňkových cihel (polovičních) POROTHERM 36,5 

½ T Profi. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z broušených cihelných bloků POROTHERM 30 

Profi. Nosné sloupy v modulovém systému 6x6 metrů jsou tvořeny zdivem, tzv. českými 

cihlami (rozměr 150x300x70), půdorysně je každý sloup tvořen 4x3 cihlami (spolu 12).  

Obvodové stěny v druhém nadzemním podlaží jsou sendvičové panely (tepelná izolace 

uzavřená do ocelové obálky) od Arcelor Mittal šířky 1000, 900 a 600 mm. Jsou 

přišroubovány na sloupky z uzavřených profilů (2x válcovaný profil UPE160). Sloupky jsou 

kotveny kloubově nad věnec prvního nadzemního podlaží. Společně tvoří sloupy a 

sendvičové panely spojitý nosník, čím se znižuje záporný ohybový moment nad podporami. 

Sloupy jsou ukládány po 3 metrech v podélném směru a nesou příhradové nosníky stropní 

konstrukce. V příčném směru jsou použity menší slopy (2xUPE100), které nesou jenom plášť, 

tzn. Sendvičové panely. Sloupy (2xUPE160) jsou zopakovány pro konstrukci krytí terasy a 

pokračují v modulu 2.NP.    

IV. Stropní konstrukce 
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Stropní konstrukce 1.NP je tvořena průvlakmi uloženými na sloupech a obvodových stěnách 

(kromě části s foyerem, kde jsou nosné stěny). Průvlaky jsou tvořeny válcovanými profily 

2xIPE300 na rozpon 6 metrů. Do profilů jsou kotveny pomocí ocelových úhelníků menší 

nosníky z válcovaných profilů IPE 200 a to do horní úrovně průvlaku. Tvoří tak ocelový rošt 

v rastru cca 6x2 metry, na kterém je uloženo souvrství stropu. Souvrství tvoří ztracené 

bednění z trapezových plechů (od firmy Satjam T80), zalité vrstvou betonu C20/25 

v minimální tloušťce 80 mm. Celková tloušťka souvrství je 160 mm. U  všech stropů je 

navržen železobetonový monolitický věnec výšky 290 mm, zčásti probíhající skrz průvlak (po 

obvodě s věncovkou VT 8/19,5 a s vloženou tepelně izolační deskou EPS tl. 80 mm).  

V. Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena pomocí hlavního schodiště a bezbariérového 

výtahu ve foyeri. Nosné konstrukce skleněných stupňů (2xtabule tloušťky 25mm) tvoří dvě 

ocelové schodnice ve tvaru schodiště uzavřeného profilu (80x120x4). Skleněné stupnice jsou 

dále stuženy proti průhybu skleněným hranolem v podélné ose stupnice (25x100 mm). 

Zábradlí má ocelový rám uzavřeného profilu  (50x50x4) se skleněnou výplní. V úrovni stropu 

jsou schodišťové schodnice spřaženy se stropní konstrukci. Výtah má ocelovou konstrukci 

vyplněnou skleněnými tabulemi. Konstrukce je tvořena čtyřmi hlavními ocelovými sloupy 

profilu (100x100x4mm) a prostorovým ztužením v podobě vodorovných profilů (50x50x4) a 

diagonálním ztužením ve tvaru obráceného písmena V (táhla kruhového průřezu d=10mm). 

Konstrukce je v úrovni stropní konstrukce v 2.NP spřažená se stropní konstrukcí. 

VI. Plochá střecha  

Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová nevětraná plochá střecha v 2.NP a jednoplášťová 

plochá nevětraná střecha pochůzí v 1NP, která tvoří terasu v 2NP. Odvodnění z terasy je 

řešeno pomocí tří vtoků, v 2NP pomocí dvou vtoků. Min. sklon střešních rovin je  

2 %, ostatní spády jsou vypočteny pomocí metody různých spádů. Atika na terase plní 

částečně funkci zábradlí, sahá do výšky 660 mm nad podlahu. Je vyzďená českými cihlami 

(300x150x70). Skladba pochůzí střechy je s klasickým pořadím vrstev – nášlapní vrstva 

protiskluzná keramická dlažba, hydroizolace, vrstva vyztuženého cementu, spádová vrstva 

z tepelné izolace, betonová vrstva se ztraceným bedněním z tarpezových plechů, uložena na 

ocelových nosnících (IPE200) a ty pak do ocelových půvlaků (2xIPE300). Plochá střecha 

v 2NP je tvořena rovněž klasickým pořadím vrstev: hydroizolace, tepelná izolace, nosný 

trapézový plech, uložen na příhradových vaznících. Výlez na střechu je umožněn ocelovým 
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žebříkem. Prostupy větracích potrubí a odvětrání kanalizačního potrubí jsou tepelně izolovány 

a opatřeny manžetou z hydroizolační folie, která je napojena na hydroizolaci ve skladbě 

střešního pláště. Oplechování atiky je provedeno z titanzinkového plechu.  

VII. Příčky 

Ve všech podlažích jsou navrženy vnitřní nenosné příčky z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX  a POROTHERM 8 Profi DRYFIX na zdící pěnu 

POROTHERM DRYFIX.  

VIII. Překlady 

Výplňové otvory jsou překlenuty nosnými montovanými železobetonovými překlady 

doplněnými o tepelně izolační desku EPS. Výplňový otvor nad halvním vztupem šířky 3,75 m 

je překlenut dvojicí ocelových válcovaných profilů IPE200 dĺžky 4,5 m, vyplněných tepelně 

izolačními deskami a obalených pletivem.       

IX. Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé 

nášlapné povrchy podlah, podlahové lišty a soklové pásky podél stěn jsou uvedeny v tabulce 

místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn 

proveden izolační pásek tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v max. 

úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 

projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace nášlapných povrchů 

podlah bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

X. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena asfaltovým modifikovaným pásem PENEFOL 360 tl. 1 

mm. Pásy jsou bodově nataveny k penetrovanému podkladu. Přesah pásů je 100 mm. 

Vytažení izolace nad upravený terén je min.  

300 mm. Ochrana svislé izolace je zajištěna omítkou POROTHERM a  keramickým 

obkladem Normal NF. 

Separační vrstvu mezi cementovým potěrem a tepelnou nebo kročejovou izolací tvoří v obou 

podlažích PENEFOL 500. Ve skladbě podlahy na terase je použitý na podlaze speciální 
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vodoodpudivý nátěr ASO-FLUXFUGE-93, hydroizolace AQUAFIN-2K, separační vrstva 

oddělující hydroizolaci od tepelné izolace tkanina GLASGITTERGEWEBE.  

Parotěsnou vrstvu ploché střechy tvoří asfaltový modifikovaný pás celoplošně natavený na 

horký asfalt AOSI 85/25 (dle certifikované skladby výrobce – firmy FOAMGLAS). 

 

XI. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

V podlahách umístěných na terénu je použit extrudovaný polystyren XPS FASMATE 

tl.200mm, v 2NP pak kročejová izolace ISOVER N tl. 40mm. 

Ve skladbě střešního pláště jsou použity spádové klíny z extrudovaného polystyrenu XPS 

FASMATE tl. 160 – 370 mm.  

Desky XPS FASMATE jsou umístěny na monolitické překlady a mezi válcované profily I 

tvořící překlady, mezi věncovkou a železobetonovým věncem. 

XII. Omítky  

Vnitřní omítky u zdiva a stropů jsou provedeny z omítky POROTHERM tl. 10 mm. 

Vnější omítky se provedou tepelně izolační omítkou POROTHERM 33 mm, speciálně 

určenou pro zdivo s minerální vlnou uvnitř POROTHERM T Profi. 

XIII. Obklady 

Vnitřní keramické obklady jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení a v kuchyních 

(poloha a výška obkladu viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení barevného 

řešení a typu obkladu bude v průběhu realizace určeno architektem interiérů. 

Vnější obklad fasády se provede z cihlového obkladu Normal NF do omítky a vyspárovaných 

tepelně-izolační omítkou POROTHERM (poloha obkladů viz výkres pohledů).     

XIV. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a dveře ocelové od firmy Schuco Jansen s hotovou povrchovou úpravou. Zasklení je 

provedeno izolačním dvojsklem s teplým rámečkem. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní 

parapety z laminované dřevotřísky. Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy nově 

osazených výplní se utěsní PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. 
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V exteriéru (na vnější straně okna) se v připojovací spáře osadí hydroizolační páska, 

v interiéru (na vnitřní straně okna) se osadí vzduchotěsná a parobrzdící folie. 

Vztupní skleněný portál bude rovněž dodávat firma Schuco Jansen a bude vyroben na míru. 

Zámečnické výrobky (zárubně, schodišťové zábradlí a madla, zábradlí na terase) jsou z oceli 

s příslušnou povrchovou úpravou (protikorozní ochrana, barevný nátěr viz specifikace). 

XV. Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky (oplechování vnějších parapetů, atik) se provedou z titanzinku  

tl. 0,7 mm.   

XVI. Malby a nátěry 

Vnitřní malba stěn a stropů se provede 2x silikátovou barvou CEMIX VTC. Odstíny určí 

architekt interiérů. 

XVII. Větrání místností 

Je navrženo přirozené v 2.NP – okny (s nastavitelnou ventilační štěrbinou) a větracími 

komínky v instalačních šachtách (WC a koupelně). V 1.NP je navrženo vzduchotechnické 

zařízení schované v sádrokartonovém podhledu. Je zavedeno do odbytového prostoru 

restaurace, kuchyně a dalších místností, které si to provozně vyžadují (část stavby s kuchyní 

není předmětem bakalářské práce).  V 2.NP je zřízená technická místnost, kde je umístěná 

vzduchotechnická jednotka. (část stavby s technickou místností není předmětem řešení 

bakalářské práce). 

XVIII. Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržena dlažba ze štípané žuly (drobná dlažba 8-10 cm), osazené do 

štěrkového lůžka. Parkovací stání s příjezdovou cestou jsou asfaltová a přístupové chodníky 

jsou vydlážděny rovněž dlažbou ze štípané žuly, uloženou do zhutněné vrstvy kamenné drtě 

frakce 4-8 mm tl. 60 mm. Na celém pozemku se provedou terénní a sadové úpravy. 

d) Stavba je pomocí přípojek napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod 

elektřiny. Přístup pro pěší je zajištěn z přilehlých komunikací a návrhem nových pěších 

komunikací. V prostoru nového náměstí je navržen tzv. přednáškový sál v přírodě na principu 

starořeckého divadla, sestávající ze tří poldkuhových stupňů výšky 300 mm a 6 
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schodišťových stupňů výšky 150 mm. Dno je tak umístěno -0,900 m pod terénem (resp. -

1,050m pod úrovní 1NP=+/-0,000). Parkoviště je navrženo pro restauraci i pro galerii. Počet 

parkovacích stání pro restauraci je doporučen normou ČSN 736110 (tabulka 34 – doporučené 

základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání) na hodnotu 47, pro 

galerii 2 místa určené automobilům kategorie A. Místa pro galerii budou zřízená mimo řešené 

parkoviště ve vzdálenosti do 50m. Z výsledného počtu 49 pak dle vyhlášky 398/2006 Sb. (o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) jsou tři 

místa určena pro osoby těžce pohybově postižené a jedno místo pro osoby doprovázející dítě 

v kočárku. 

e) Městská doprava se nachází cca 300 m od pozemku a občanská vybavenost je 

v dosahu 500 m.  

f) Stavba ani její provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie neohrožující životní prostředí. 

g) Chodníky na pozemku budou vybudovány ve stejné výškové rovině jako veřejné pěší 

komunikace. Před objektem jsou navrženy rampy na bezbariérové překonání výškového 

rozdílu  a to ve spádu 1:12 na úroveň budovy a z parkoviště schody a rampy ve spádu 1:16 dle 

vyhlášky 398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

h) V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu 

byla zjištěna volná hladina podzemní vody v hloubce 2-4 m pod terénem. 

i) Vytyčení stavby se provede z bodů daných stávajícími objekty. Výškový systém dle 

Bpv. 

j) Členění stavby  - SO  – Restaurace s galerií 

k) Stavba nemá vliv na okolní pozemky ani stavby. Při stavebních a montážních pracích 

je nutno dodržovat předpisy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni pracovníci 

musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a během práce jsou povinni tyto předpisy 

dodržovat a používat předepsané ochranné pomůcky.  

l)    Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon č. 

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni 

používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

      Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání 

nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3. Požární bezpečnost 

a) Stavba je navržena tak, aby v případě požáru zachovala nosnost a stabilitu všech 

konstrukcí po dobu stanovenou normou 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře uvnitř stavby je zajištěno protipožárními 

dveřmi oddělujícími stavbu do požárních ůseků. 

c) Riziko šíření požáru na sousední stavby je minimální z důvodů dostatečné vzdálenosti 

mezi stavbami.  

d) Evakuace osob a zvířat je zajištěna dvěma oddělenými schodišťovými prostory a 

dvěma východy.  

e) Zásah jednotek požární ochrany je umožněn z přilehlé parkovací plochy, ze které je i 

přístup k hydrantu.       
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4. Hygiena, ochrana zdraví, a životního prostředí 

Veškeré odpady vzniklé po dobu výstavby jsou tříděny a likvidovány prostřednictvím 

dodavatele stavby na řízených skládkách. Případné nebezpečné odpady zlikviduje 

specializovaná firma a na způsob likvidace bude vystaven protokol.  

 

5. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se při užívání stavby zajistí dodržováním vnitřních 

předpisů, pravidel BOZP a norem ČSN týkajících se užívání staveb a jejich vnitřního 

vybavení a zařízení.  

 

6. Ochrana proti hluku 

Průběh stavebních prací je zajištěn tak, aby okolí nebylo zatěžováno prašností a 

znečišťováním komunikací, nadměrným hlukem a narušováním nočního klidu. Stavební práce 

budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 – 19.00 hod. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Požadavky energetické náročnosti budov jsou splněny, koeficienty prostupu tepla 

obvodových konstrukcí i střešního pláště splňují normou požadované parametry. 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby nebylo určeno. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Všechny přístupové komunikace, vstupy do objektu, prostory pro veřejnost, hygienická 

zázemí jsou řešena dle vyhlášky 398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
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Agresivní spodní voda ani radon  nebyly provedenými průzkumy zjištěny - nemají tedy 

vliv na základové konstrukce. Provede se pouze izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. 

Objekt se nenachází v oblasti seizmické činnosti a je na poddolovaném území. Byly 

provedené potřebné průzkumy pro stabilitu podloží na pozemku. V místě stavby se nenachází 

žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny žádné nároky. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod je zajištěno napojením 

objektu na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci. 

b) Zásobování vodou se zajistí přípojkou na veřejnou vodovodní síť. K měření odběru 

vody se vybuduje instalační šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem.  

c) Zásobování energiemi  - elektrická energie je zajištěna přípojkou NN z veřejné 

rozvodné sítě. Součástí přípojky bude elektroměr a hlavní vypínač.  

               - vytápění je 

zajištěno elektrickou energií branou ze sítě  pomocí vzduchotechnického zařízení, nebo 

fotovoltaickými panely umístěnými na krytí terasy, kterými se bude ohřívat voda v boyleri.  

d) Objekt je přístupný z okolní pěší a dopravní komunikace.  

e) Je provedena povrchová úprava okolí objektu, terénní a sadové úpravy. 

f) Objekt je napojen na veřejné elektronické komunikační sítě. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Na stavbě se nevyskytují, nejsou proto předmětem řešení. 
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C. Situace stavby 

C01. Koordinační situace – viz seznam příloh 

C02. Situace vytyčení objektu – viz seznam příloh 

C03. Architektonická situace – viz seznam příloh 

 

D. Dokladová část 

a) veškeré stanoviska, posudky a výsledky jednání se specialisty jsou zařazeny 

v přílohách. 

b) Energetická náročnost budovy nebyla stanovena. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

1. Technická zpráva 

a) Prostor staveniště je majetkem objednatele. Porost, který je označen objednatelem, se 

zajistí proti poškození. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice  

Sirotčí.  

b) V místě staveniště se nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní sítě technické 

infrastruktury. 

c) Napojení staveniště na zdroje   

- voda - pro potřeby stavby bude vybudována 

přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. K měření 

odběru vody bude současně vybudována instalační šachta 

s vodoměrem a uzávěrem. 

- kanalizace - splašková voda ze sociálního a 

provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou 

napojenou na veřejný řad. 

- elektrická energie - bude zajišťována přípojkou 

NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod parkovištěm. Součástí přípojky bude elektroměr a 

hlavní vypínač. Na staveništi povedou kabely pod povrchem v hloubce 0,6 m. 
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d) Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníku 

dodavatele nebo stavebníka a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 

osobními ochrannými pomůckami dle platných předpisů a musí být poučeny o bezpečném 

chování na pracovišti. U vstupu na staveniště musí být umístěna informační a výstražná tabule 

se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

e) Staveniště nezasahuje na komunikace, okolní pozemky ani na chodníky  

pro pěší. Přístup na staveniště je přes hlavní bránu. Stroje a nákladní automobily budou před 

výjezdem ze staveniště řádně očištěny. Odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno třídit dle 

druhů a odvážet je na předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny 

případné kontejnery na tříděný odpad. 

f) Pro zařízení staveniště se využijí stávající nezpevněné plochy.  

g) Na staveništi nebudou žádná zařízení vyžadující ohlášení. 

h) Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon č. 

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni 

používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

i) V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí ani okolní 

zástavby. 

j) Předpokládané zahájení stavby je rok 2014. Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. 

 

2. Výkresová část 

V rámci bakalářské práce nebyla vypracovaná výkresová část pro zásady organizace výstavby 

 

F. Dokumentace objektu 
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1. Pozemní (stavební) objekty  

 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Objekt je navržen v rámci urbanistické studie Ekoáza Ostrava. Cílem je změna využití 

pozemků bývalého Dolu Jeremenko jako nové kulturní centrum Vítkovic. 

b) Jedná se o nepodsklepenou občanskou vybavenost se dvěmi nadzemními podlažími, 

v prvním nadzemním podlaží je restaurace, v druhém nadzemním podlaží je galerie s terasou 

a plochou střechou. 

V dispozičním řešení 1. NP se nachází dva hlavní a dva vedlejší vstupy do objektu, foyer ve 

kterém je umístěné schodiště prostor restaurace, toalety, kuchyň a její příslušenství, v zadní 

části objektu požárně  únikové schodiště z druhého nadzemního podlaží. V 2. NP se nachází 

prostor foyeru se schodištěm doplněný o galerii, kancelář, šatna pro zaměstnance, prostor 

galerie, toalety, terasa, technická místnost, denní místnost pro zaměstnance a požárně únikové 

schodiště. Restaurace s Galerií Louis tvoří samostatný stavební objekt.  

Za objektem jsou navržena parkovací stání a nová příjezdová komunikace, před domem 

vznikne nové  náměstí s výhledem na starou těžní věž a s přednáškovým sálem v přírodě. 

c) Celková zastavěná plocha objektu je 571,8 m2, obestavěný prostor je 3721,2 m3 a 

celková podlahová plocha je 935,7 m2. Objekt je orientován hlavním vstupem na 

severovýchod. Restaurace i galerie jsou orientovány na východ do náměstí s výhledem na 

těžní věž. Přehřívání skleněných ploch galerie je opatřeno konstrukcí na které jsou uloženy 

fotovoltaické panely. Oslunění restaurace je zajištěno dostatečnou plochou otvorů. 

V ostatních místnostech je doplněno umělé osvětlení. Orientační cena stavby je 40 milionů  

kč. 
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d) Objekt je vystaven ze systému POROTHERM  v 1NP a Arcelor Mittal v 2NP 

doplněného o ocelové konstrukce. Jedná se o odolnou a trvanlivou konstrukci v závislosti na 

provedení. 

e) Obvodový plášť v 1.NP má součinitel prostupu tepla 0,20 W/m2.K v 2.NP je tato 

hodnota 0,22 W/m2.K. Střecha má součinitel prostupu tepla 0,29 W/m2.K. Otvory mají 

prostupu tepla 1,2 W/m2.K. 

f) Objekt je zakládán v poddolovaném území nad úrovní hladiny podzemní vody. Objekt 

je založen na základových pásech ztužených věncem. Případné problémy při zakládání by se 

řešili rektifikačními základovými deskami. 

g) Realizace ani provoz objektu nebude mít vliv na ohrožení ani znečištění životního 

prostředí. 

h) Objekt je napojen na okolní pěší a dopravní komunikace. 

i) Během geologického průzkumu nebylo zjištěno pronikání radonu, není proto řešena 

ochrana proti radonu. Budova splňuje požadavky na ochranu proti hluku. 

j) Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon č. 

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni 

používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

 Do prostoru schodiště je z důvodů bezbariérového užívání stavby do průmětu 

schodiště navržena OSB desková konstrukce  jako nadvýšená podlaha do výšky 30 cm, která 

může být využívaná na sezení. Z hlediska bezbariérového užívání stavby bude sloužit jako 

zarážka pro nevidomé dle Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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  1.1.2. Výkresová část 

Seznam výkresové dokumentace 

C01 – Koordinační situace        M1:250 

C02 – Vytyčení objektu        M1:250 

C03 – Architektonická situace       M1:250 

F01 – Půdorys základů        M1:50 

F02 – Půdorys 1NP         M1:50 

F03 – Půdorys 2NP         M1:50 

F04 – Řez A-A´         M1:50 

F05 – Řez B-B´         M1:50 

F06 – Výkres konstrukce stropu 1NP      M1:50 

F07 – Výkres konstrukce stropu 2NP      M1:50 

F08 – Půdorys střechy         M1:50 

F09 – Pohled severní a východní        M1:100 

F10 – Pohled jižní a západní        M1:100 

F11 – Architektonický detail  schodiska      M1:50 

F12 – Architektonický detail schodiska      M1:2 
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Závěr: 

 Úkolem této práce bylo vypracování částečné projektové dokumentace pro provádění 

stavby „Restaurace s Galerií Louis“. Hlavním cílem bylo navrhnout stavbu, která by poskytla 

širší veřejnosti nový pohled na industriální zónu s historickou hodnotou. Nesnaží se kopírovat 

starou stojící zástavbu, nýbrž použitím nových technologií a materiálů spojovat staré a nové 

s cílem dosažení rozvoje architektury v zadaném území. 
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ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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Seznam příloh 

Příloha č.1 – Specifikace výrobků 

Výpis klempířských výrobků, viz výkres č. F13 

Výpis zámečnických výrobků, viz výkres č. F14 

Výpis oken, viz výkres č. F15 

Výpis dveří, viz výkres č. F16 

Příloha č.2 – Tepelně – technické posudky  

 Tepelně – technický posudek podlahy 

 Tepelně – technické vlastnosti obvodové stěny 

 Tepelně – technické vlastnosti střechy 

Příloha č.3 – Vizualizace 

Výkres č. F17, F18, F19, F20 

 

 

 


