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Anotace 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., pro stavbu archeologického ústavu (pouze jeho části) 

situovaného v  Ostravě- Petřkovicích. Dokumentace pro provádění stavby navazuje na 

urbanistickou studii (ATT III.), architektonickou studii (ATT IV.) a dokumentaci ke 

stavebnímu povolení (ATT Va). 

 Záměrem bylo navrhnout ve východní části areálu dolu Landek kompletní 

archeologické pracoviště, ve kterém bude možno zpracovávat, konzervovat i uchovávat 

archeologické nálezy. Konceptem řešení je vestavění hmoty stavby mezi kolejnice stávající 

jeřábové dráhy. Ve hmotě objektu se cíleně nacházejí vyjmuté části, které mají odkazovat na 

neúplnost při hledání souvislostí v práci archeologa. Kompaktnost zbylé hmoty objektu dává 

vyniknout stávající jeřábové dráze a tím dokresluje industriální charakter prostředí. 

KONEČNÁ, K..:  Archeologický ústav, Ostrava - Petřkovice: Bakalářská práce. VŠB - TUO; 

Fakulta stavební; Katedra architektury; 2013; s 39; Vedoucí práce: Ing. arch. J. Kiszka 

klíčová slova: architektura; archeologie; výzkum; Landek 

 

 

Annotation 

 The subject of the bachelor thesis is the preparation of project documentation for 

construction implementation pursuant to Decree No. 499/2006 Coll. for building for 

archaeological institute (only part) located in Ostrava- Petřkovice.  The basis for the 

processing of this project documentation was urban studies (ATT III.), an architectural study 

(ATT IV.) and documentation for building permit (ATT Va). 

 The intention was to design a complete archaeological workplace able to process, 

conserve and store archaeological findings. The concept of solution is placing construction 

between rails of crane runway. There are some removed parts from cubic capacity of building. 

 It should indicate that work of archaelogists never be completed. Uniformity of the remaining 

part of cubic building gives to stand out to existing crane runway, which enhanced industrial 

atmosphere of surroundings. 
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1. Úvod 

 

 

Obsahem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro návrh stavby s názvem „ 

Archeologický ústav, Ostrava - Petřkovice“.  V bakalářské práci řeším část tohoto objektu. 

Objekt archeologického ústavu je navržen v areálu jednoho z nejstarších uhelných dolů na 

Ostravsku, který se nachází v terénním zářezu kopce Landek.  

Práce je vypracovaná dle rozsahu, určeného v zadání bakalářské práce - úroveň 

projektové dokumentace pro provádění stavby dle stavebního zákona č. 183 /2006 Sb., 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Práce navazuje na urbanistickou studii 

vypracovanou v předmětu Ateliérová tvorba III., na ni navazující architektonickou studii 

z předmětu Ateliérová tvorba IV. a dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou 

v předmětu Ateliérová tvorba Va.  

Bakalářská práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část obsahuje 

základní informace o řešeném pozemku, stavbě samotné a podrobně popisuje konstrukční, 

architektonické a technické řešení objektu. Výkresová část bakalářské práce obsahuje zejména 

projektovou dokumentaci včetně výpisu specifikací prvků, vizualizací a specializace 

architektonického detailu. K výkresové dokumentaci je přidružen také posudek tepelné 

techniky a katalogové listy použitých výrobků. 
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2.  Současný stav řešené problematiky 

  

 

 2. 1     Charakteristika města Ostravy 

  

  Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje a třetím největším městem 

České Republiky. Ostrava se nachází na severovýchodě republiky na soutoku čtyř řek - Odry, 

Ostravice, Lučiny a Opavy. Díky svému nerostnému bohatství má Ostrava bohatou 

průmyslovou historii. V dnešní době se v Moravskoslezském kraji nachází sice jen pár 

funkčních uhelných dolů, ovšem stopy po industriální historii jsou znatelné téměř v každé 

ostravské části. Podkladem pro tuto bakalářskou práci bylo právě řešení jednoho z dnes již 

nefunkčních dolů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Mapa České republiky s vyznačenou hranicí  

moravskoslezského kraje a polohou Ostravy 
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 2. 2     Charakteristika  řešeného areálu 

   

 Areál dolu Landek se nachází na území ostravské části Petřkovice. Areál leží 

v terénním zářezu pod nejvýchodnějším výběžkem českého masivu - vrchu Landek. 

V bezprostřední blízkosti se nachází soutok dvou nejvýznamnějších řek protékajících 

Ostravou - Odry a Ostravice, jenž zásadně ovlivňuje charakter zdejší fauny a flóry. Okolní 

lesy a blízkost zdroje vody se staly ideálním místem pro život lidí, což dokazují i 

archeologické nálezy starší více než 23 tisíc let. Pozdější archeologické zdroje hovoří o místu 

jako o důležitém strategickém bodě jantarové obchodní stezky, na kterém vyrostlo hradiště a 

později i hrad. Počátek důlní činnosti v roce 1782 znamenal celkové přetvoření přírodního 

charakteru krajiny ve významný průmyslový areál.  

 V současné době je snahou města Ostravy využít potenciálu místa a vytvořit zde 

důstojné kulturně-historické prostředí.  Několik ze zachovalých objektů je památkově 

chráněných, ovšem nachází se zde i množství těch, které nemají v současnosti využití a 

chátrají. V uplynulých letech zde byl vystavěn sportovní areál, který nerespektoval žádnou 

z urbanistických linek zástavby a do průmyslového areálu nezapadá a působí dominantně. 

Cílem našeho návrhu v urbanistické studii (ATT III.) bylo využití potenciálu tohoto místa 

s respektováním historických odkazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Schematická mapa Ostravy s lokalizací řešeného území 



  4 

 2. 3     Charakteristika řešeného místa 

 

 Místo vymezené v urbanistické studii (ATT III.) pro výstavbu archeologického ústavu 

se nachází v západní části areálu. Jedná se o území mírně svažité k jihu, jenž navazuje na osy 

původní průmyslové zástavby. Na západ od řešeného místa se nachází prudce vzestupný terén 

s bujnou vegetací, kdežto východní část nám nabízí otevřený prostor s výhledem na kopec 

Landek a těžní věž s komínem, jenž udává jasný industriální charakter území.  V současnosti 

se na řešeném místě nachází dominantní průmyslová hala s pojezdovou jeřábovou dráhou, 

která v minulosti sloužila jako sklad surovin a také budova strojovny, ve které se nyní nachází 

dílna uměleckého kováře. V rámci zatraktivnění areálu návštěvníkům jsou zde náhodně 

umístěny staré důlní stroje. Většina území určeného pro výstavbu archeologického ústavu je 

v současnosti hojně porostlá náletovou zelení a celkově působí zanedbaně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 3 – Schematická mapa areálu Landek, vyznačené řešené území 
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3. Metodika řešení bakalářské práce 

 

 

 3. 1     Řešení areálu Landek 

 

  Zpracování urbanistické studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba III. je výsledkem 

rozsáhlých analýz širších souvislostí areálu a také detailní studie konkrétního prostoru.  

  Hlavními cíly návrhu bylo vytvoření adekvátního odkazu historickým událostem na 

tomto místě, posunutí potenciálu místa i do budoucnosti, napravení zástavby s ohledem na 

historickou strukturu a vytvoření místa po rekreaci i vzdělávání. 

  V rámci studie bylo nutné pozměnit funkcí budov a koncentrace navzájem si 

podobných funkcí v jednotlivých částech areálu. Stávající umělecko-řemeslné funkce byly 

koncentrovány do jihovýchodní části areálu a oblast byla doplněna o budovu pro designové 

výrobky. Severovýchodní část areálu, ve které se nachází zachovalá těžní věž, komín a 

množství industriálních staveb, je uvažována jako místo pro společenské akce, koncerty a 

výstavy. Východní část území je vymezena k výstavbě archeologického ústavu, jenž má 

reflektovat blízkost archeologických nálezišť. Hlavním bodem návrhu bylo řešení středové 

části areálu. V první fázi bylo nutné odstranit stávající areál tenisových kurtů. Poté byl tímto 

územím navržen systém cest, jenž přirozeně navádí návštěvníka na body, důležité v historii 

areálu. Tento systém cest je završen novostavbou muzea, jenž má návštěvníkovi poskytnout 

kompletní informace o areálu Landeku. 

  Dopravní dostupnost do areálu je po ulici Pod Landekem. Parkování v areálu je řešeno 

záchytnými parkovišti při vstupech do areálu a podzemními parkovišti v určených 

novostavbách. 
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 3. 2     Řešení stavby Archeologického ústavu 

 

 Architektonická studie archeologického ústavu v Ostravě - Petřkovicích byla řešena 

v předmětu Ateliérová tvorba IV. 

Záměrem bylo ve východní části areálu dolu Landek, vybudovat kompletní 

archeologické pracoviště, ve kterém bude možno zpracovávat, konzervovat, uchovávat i 

exportovat archeologické nálezy. Konceptem řešení je využití stávající haly s jeřábovou 

dráhou. Uvnitř haly bude vytvořen čtyřposchoďový depozitář, který je organizován dle 

funkčního a technologického hlediska. Depozitář je rozdělen dle tříd vlhkosti, materiálu, 

cennosti a stupně opracování. Depozitář obsahuje také technické a hygienické zázemí. 

Objekt archeologického ústavu využívá prostoru mezi kolejnicemi jeřábové dráhy. 

Jedná se o třípodlažní stavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V prvním 

podzemním podlaží se nachází prostor pro garáže. Vjezd do garáže je umožněn z jižní strany 

díky svažitosti terénu. První nadzemní podlaží je rozděleno na část pro veřejnost a část 

výzkumnou. V druhém nadzemním podlaží se nachází badatelny archeologů, archiv a 

knihovna.  

Idea stavby, jakožto archeologického ústavu, má reflektovat na práci archeologa. Při 

nálezu archeologického díla jen zřídka kdy naleznou kompletní předmět, bez chybějících 

částí. A jen málo kdy jsou schopni určit všechny souvislosti předmětu, protože v historii vždy 

zůstanou určitě nejasnosti. Proto ani stavba samotná není vizuálně a prostorově kompletní. 

Z hmoty stavby jsou vyjmuty části. Tyto části jsou jasně rozeznatelné od zbytku objemu, 

jelikož jsou prosklené a je tak vidět do vnitra objektu. Tyto chybějící objemy mají zároveň 

funkci prosvětlování objektu a vizuálního kontaktu mezi pracovníky v různých částech 

pracoviště. Největší chybějící část zároveň tvoří reprezentativní vstup do budovy. Vzniklé 

volné plochy jsou doplněny artefakty, jenž odrážejí ideu usidlování lidí na Landeku, protože 

archeologie přímo souvisí s životem člověka. Hlavními faktory života lidí na Landeku byly 

lesy (zastoupený artefaktem stromu), voda (zastoupena artefaktem skla) a uhlí (zastoupeno 

artefaktem kamení). 

Konečná forma objektu se snaží dodržet požadavky na celistvou hmotu objektu, 

začlenění se do okolí a dbát na harmonii se stávajícím objektem. Proto byla při návrhu 

vytvořena vertikální okna,  jenž jsou umístěna jen na místa, kde jsou bezprostředně potřebná. 

Kompaktnost hmoty zajišťuje předsazená fasáda z mírně transparentního tahokovu se 

zásuvnými okenicemi. Jednotná hmota objektu dává vyniknout stávající jeřábové dráze a 

kovové prvky fasády dokreslují industriální charakter prostředí. 
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 I. současný stav     II. využití prostoru mezi kolejnicema 

 

 

 

 

 

  

 III. průchodem rozdělení objemu    IV. možnost průchodu kolem depozitáře  

           na dvě budovy 

 

 

 

 

 

 

 V.podzemní parkoviště, plocha   VI. rozbití objemu dle idee  

        užitných prostor 

 

 

 

 

 

 VII.umístění nutných otvorů   VIII. ideové řešení volných ploch 

 

 

Obr. 4 - Koncept návrhu archeologického ústavu, Ostrava- Petřkovice, ATT IV.  
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4. Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

A.    Průvodní zpráva 

 

a) Identifikace stavby a investora 

Název stavby:    Archeologický ústav, Ostrava - Petřkovice 

Místo stavby:    Ulice Pod Landekem, Ostrava- Petřkovice 

Katastrální území:   Petřkovice u Ostravy 720470 

Parcelní číslo:    1318/3, 1318/1, 1301, 1296/1, 1294 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Druh stavby:     Novostavba 

Zadavatel:     Archeologický ústav AV ČR 

     Letenská 4, 118 01  Praha 1 

Projektant:    Klára Konečná 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant stavební části:  Ing. Jiří Teslík 

Konzultant specializace:  Ing. arch. Tomáš Bindr  

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a o stavebním pozemku 

 

  Řešený pozemek se nachází v Ostravské části Petřkovice. Celková výměra pozemku je 

5 000m2. Na parcelách č. 1318/3 a 1294 se nacházejí stávající objekty, které podlehnou 

rekonverzi. Přístupnost pozemku je bezproblémová. Přístup je řešen ze stávající ulice Pod 

Landekem.  
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Dopravní komunikace: Na pozemek je přístup  skrze stávající komunikaci Pod Landekem. 

Z této komunikace je umožněn vjezd do navrhovaného podzemního 

parkoviště. Další parkoviště se budou nacházet při vjezdu do 

areálu. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou taktéž připojeny 

ze stávajícího vedení podél ulice Pod Landekem. 

Elektrická energie: Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke 

stávající elektrické síti společnosti ČEZ a.s. 

Sdělovací vedení: Objekt bude napojen  na digitální síť společnosti UPC. 

Voda: Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodáren a kanalizaci. 

Zemní plyn: Zásobování plynem bude zajištěno společností RWE 

Severomoravská plynárenská a.s., skrze plynovou přípojku 

napojenou na stávající plynovod. 

Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny ze západní strany ulicí 

Pod Landekem. Bude zřízena nová přípojka kanalizace. 

Geologický průzkum: Geologické složení půdy tvoří především hlíny, spraše, štěrky, 

písky a místy navážka. Složení půdy neovlivňuje složitost výstavby. 

Podloží je stabilní s ohledem na poddolovanost přilehlého území. 

Hladina podzemní vody se nachází v  hloubce 1,5 m pod 

základovou spárou ( 200,120 m.m.n (Bpv.)). 

Riziko radonu: V podloží bylo zjištěno riziko radonu. Stupeň rizika je 2 

(přechodné) ze škály 1-4. Je nutné počítat s možností zvýšené 

koncentrace radonu. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

  Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. Projektová dokumentace bude na 

základě žádosti dotčených orgánů doplněna. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

  Projektová dokumentace pro provádění stavby odpovídá požadavkům zákona 

č.183/2006 Sb.  

  Dokumentace je v souladu s vyhláškami : 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

 Návrh řešení pozemků na parcelních číslech 1318/3, 1318/1, 1301, 1296/1, 1294 je 

v souladu s regulativy dle územního plánu. Na základě žádosti může být projektová 

dokumentace doplněna. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v území 

 

 Výstavba archeologického ústavu je bezprostředně vázána na rekonverzi stávajících 

budov a jeřábové dráhy. Zároveň je vázána na výstavbu depozitáře uvnitř stávající budovy na 

parcele č. 1318/3. V neposlední řadě je nutné včas provést navržené přípojky inženýrských 

sítí.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

 Termín předpokládaného zahájení výstavby objektu je v dubnu roku 2014. 

Předpokládané ukončení výstavby je v říjnu roku 2015.  
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

 

Orientační náklady na stavbu:  určena propočtem  

(bez DPH, metodou jednotkových cen) 

Plocha pozemku:               5 000 m²  

Zastavěná plocha celkem:              1 081 m² 

Zastavěná plocha řešené části:                405 m² 

Obestavěný prostor:             12 045 m3 

 

 

Propočet orientační hodnoty stavby: 

SO 01 Stavební objekt 

SO 02 Objekt depozitáře 

SO 03 Dopravní komunikace : 

SO 04 Pěší komunikace 

SO 05 Přípojka elektrického vedení 

SO 06 Přípojka plynovodu 

SO 07 Přípojka vodovodu 

SO 08 Přípojka kanalizace 

SO 09  Úpravy zeleně 
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Cena stavby: 

 

Ozn. M.J. Výměra Jednotková cena [Kč] Dílčí cena [Kč] 

SO 01 m³ 11 907,00 4 486 53 414 802 

SO 02 m³ / / / 

SO 03 m² 150,8 1 174 177 039 

SO 04 m² 93,6 759 71 042 

SO 05 m 4,1 1 220 5 000 

SO 06 m 8,8 857 7 542 

SO 07 m 9,3 1 730 16 089 

SO 08 m 47,7 8 900 424 530 

SO 09 m² 560 21+95+41=157 87 920 

Celková cena(Stavební část)±[Kč]    54 204 000 

P.Č. Název MJ Počet MJ Kč/ MJ Celkem [Kč] 

I. Pozemek m² 3 100,00 950 2 945 000 

II. Stavební část Σ [bm, m², 
m³] 

- - 54 204 000 

III. Provozní soubory - - - - 

IV. Projektové práce % 9,53 542 040 5 165 642 

V. Průzkumové práce % 0,5 542 040 271 020 

VI. NUS % 5,2 542 040 2 818 608 

VII. Rozpočtová rezerva % 15 542 040 8 130 600 

VIII. ostatní - - - - 

Celková cena (bez DPH) [Kč]        73 534 870 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

 a)  Zhodnocení staveniště 

 

 Řešený pozemek se nachází Ostravské části Ostrava - Petřkovice. Rozkládá se na 

parcelních číslech 1318/3, 1318/1, 1301, 1296/1 a 1294, katastrálního území Petřkovice u 

Ostravy. Terén na pozemku je mírně svažitý směrem k jihu. Celková výměra pozemku je 

5 000m2. Relativní výškový systém ± 0,000  je v + 206,120 m.n.n ve výškovém systému Bpv. 

a je volen v úrovni podlahy 1.NP. Na pozemku se nachází převážně náletová zeleň - bude 

nutné provést její odstranění. Staveniště je přístupné ze západu z ulice Pod Landekem 

stávající dlážděnou komunikací. Zařízení staveniště musí splňovat všechny požadavky 

nařízení vlády č. 178/2001Sb.  

 

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

   

 Na parcele 1318/3 se nachází objekt haly s jeřábovou dráhou, jenž je kotvena do 

podélných zdí stávajícího objektu. Tento objekt podlehne rekonverzi a bude do něj vestavěna 

budova depozitáře. Mezi stávající stavbou a navrhovanou budovou depozitáře bude prostor 

pro manipulaci s předměty velkých rozměrů.  

Řešený objekt je vestavěn mezi kolejnice jeřábové dráhy. Hmota stavby je 

v půdorysném tvaru obdélníková.  Záměrem bylo, vybudovat kompletní archeologické 

pracoviště, ve kterém bude možno zpracovávat, konzervovat, uchovávat i exportovat 

archeologické nálezy. 

Idea stavby, jakožto archeologického ústavu, má reflektovat na práci archeologa. Při 

nálezu archeologického díla jen zřídka kdy naleznou kompletní předmět bez chybějících částí. 

A jen málo kdy jsou schopni určit všechny souvislosti předmětu, protože v historii vždy 

zůstanou určité nejasnosti. Proto ani stavba samotná není vizuálně a prostorově kompletní. 

V objemu stavby chybí „střípky“. Tyto „střípky“ jsou jasně rozeznatelné od zbytku objemu, 

jelikož jsou prosklené a je tak vidět do vnitra objektu. Tyto chybějící objemy mají zároveň 

funkci prosvětlování objektu a vizuálního kontaktu mezi pracovníky v různých částech 

pracoviště. Největší chybějící část zároveň tvoří reprezentativní vstup do budovy. Vzniklé 
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volné plochy jsou doplněny artefakty, jenž odrážejí ideu usidlování lidí na Landeku, protože 

archeologie přímo souvisí s životem člověka. Hlavními faktory života lidí na Landeku byly 

lesy (zastoupený artefaktem stromu), voda (zastoupena artefaktem skla) a uhlí (zastoupeno 

artefaktem kamení). 

Konečná forma objektu se snaží dodržet požadavky na celistvou hmotu objektu, 

začlenění se do okolí a dbát na harmonii se stávajícím objektem. Při návrhu proto byla 

vytvořena vertikální okna jenž jsou umístěna jen na místa, kde jsou bezprostředně potřeba. 

Kompaktnost hmoty zajišťuje předsazená fasáda z mírně transparentního tahokovu se 

zásuvnými okenicemi. Jednotná hmota objektu dává vyniknout stávající jeřábové dráze a 

kovové prvky fasády dokreslují industriální charakter prostředí. 

  

c)  Technické řešení a konstrukční řešení objektu 

 

   Základní údaje o objektu   

 

Objekt archeologického ústavu  má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1. 

PP je umístěno podzemní parkoviště o kapacitě 44 parkovacích míst. Vjezd do 1. PP bude 

umožněn z jihu, díky mírné svažitosti, po nově vybudované komunikaci napojenou na 

ulici Pod Landekem. Hlavní vstup do budovy je řešen ze západu na úrovni 1. NP.  Dalším 

vstupem do budovy je provozní vstup ze severu, jenž přímo navazuje na budovu 

depozitáře. 1. NP je funkčně rozděleno na část pro veřejnost a část pracovní. Hlavní vstup 

je vstupem pro veřejnost. V této části se nachází vstupní hala, konferenční místnost, 

sekretariát, místnost pro ředitele, zázemí pro laboranty a technické a hygienické zázemí 

včetně bezbariérového WC. Provozním vstupem putují nalezené archeologické materiály, 

kde prochází systematicky navazujícími archeologickými dílnami. V pracovní části se 

nachází rovněž hygienické a technické zázemí. Vertikální komunikací, v podobě dvou 

ramenného schodiště a výtahu,  je přístup do 2. NP, kde se nacházejí převážně badatelny 

archeologů, knihovna a archiv. Provoz v budově archeologického ústavu i depozitáře je 

řešen bezbariérově. Nosný systém objektu je kombinovaný. Vnější stěny jsou nosné. 

Vnitřní uspořádání je řešeno systémem sloupů s průvlaky a příčných nosných stěn. 
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 Stavebně technické řešení 

 

Řešení stavebně technické stránky projektu je v souladu s  vyhláškou č.502/2006 

Sb. o obecných technických požadavcích na stavbu. 

 

 Zemní práce 

 

Prvním krokem před výkopovými pracemi bude provedení přípravných prací. 

Jedná se zejména o odstranění náletových dřevin a přemístění nežádoucích důlních strojů 

umístěných na pozemku. Ornice bude sejmuta v tloušťce 200 mm, uložena na určené 

části pozemku a následně použita při dokončovacích pracích na objektu. Vytyčení 

staveniště bude provedeno dle vytyčovacího plánu. Výkopy budou prováděny pomocí 

strojů a od výšky 0,2 m nad základovou spárou, se bude zemina odkrývat ručně, aby 

nedošlo k rozšlapání základové spáry. Tato zemina bude sejmuta bezprostředně před 

betonáží základů, aby nebyla základová spára vystavena nepříznivým klimatickým 

účinkům. Sklon výkopu odpovídá vlastnostem geologického podloží (1/75) a v polovině 

výšky výkopu bude zřízena lavička (berma). Vjezd stavebních strojů bude umožněn 

z jižní strany. Šířka příjezdové cesty bude 6 m ve spádu 10%, povrch bude zhutněn a 

opatřen vrstvou strusky. Veškeré výkopové práce musí probíhat v souladu s BOZP. Dno 

výkopu bude řádně opatřeno štěrkovým podsypem o tl. 100 mm, jenž bude zhutněn dle 

požadavků stanovených v ČSN 72 1006. K odvodnění stavební jámy budou sloužit 

drenážní trubky v podélném sklonu 2%. 

   

 Základy 

 

Založení stavby je řešeno po obvodě železobetonovými základovými pásy 

v hloubce -4 400mm pod terénem a vnitřní část objektu je založena na železobetonových 

prefabrikovaných patkách o stejné hloubce. Prefabrikované konstrukce jsou uloženy na 

podkladní vrstvě z prostého betonu C 16/20 o tl. 100mm. Konstrukce je propojena 

ztužujícími trámy, které pomáhají k lepšímu spolupůsobení a rovnoměrnějšímu roznášení 

zatížení. Případné sedání budovy bude probíhat souměrně. Podkladní beton je provedený 

na zhutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm a frakce 16-32. Veškeré prostupy spodní 

stavbou a základovou konstrukcí jsou vedeny v utěsněných chráničkách. Základová deska 

má tloušťku 150 mm. 
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 Hydroizolace a parozábrany 

 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena je tvořena fólií Dektrade Alkorplan 35034, 

tl. 2 mm, který je vytažen 300 mm  nad terén, kde je chráněn tepelnou  izolací XPS 

Isover SYNTHOS. Hydroizolaci střechy tvoří asfaltový modifikovaný pás s vyztuženou 

vložkou z polyesteru a posypem. 

 

 Izolace proti radonu 

 

V podloží bylo zjištěno riziko radonu. Stupeň rizika je 2 ( přechodné) ze škály 1-

4. Je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu. Pro tento stupeň rizika byla 

zvolena hydroizolační fólie Dektrde Alkorplan 35034, která je vhodná pro izolaci stavby 

proti pronikání radonu z podloží. 

 

 Tepelná izolace 

 

Tepelná izolace spodní stavby je navržena z materiálů Synthos XPS Prime 30 

tl.60mm. Tepelnou izolaci střechy tvoří ROCKWOOL Monrock MAX tl.200mm, dle 

výkresové dokumentace.  

 

 Zvukové izolace 

 

Proti šíření zvuku mezi patry je navržena kročejová izolace STEPROCK HD tl. 

2x25mm. 

 

 Svislé konstrukce 

 

Nosná konstrukce spodní stavby  je řešena systémem železobetonových sloupů a 

nosných obvodových železobetonových stěn C 25/30 tl. 300mm. Obvodové nadzemní 

nosné konstrukce jsou tvořeny zděným systémem YTONG Lambda+ P2-350. Vnitřní 

nosnou konstrukci tvoří systém příčných zdí z tvárnic YTONG P2-500 tl. 300mm a 

železobetonových sloupů C 25/30. 
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 Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je tvořena deskami z monolitického železobetonu třídy C 

25/30 tl. 200mm s obousměrnou výztuží. Průvlaky jsou ve většině místnosti přiznané a 

mají rozměr 300x300mm. Ve stropních konstrukcích se nacházejí otvory pro prostupy 

kanalizace, sítí a schodiště. 

 

 Dělící konstrukce 

 

Příčky budou vyzděné z přesných tvárnic YTONG o rozměrech - 150x249x599 a 

100x249x599. Jako spojovací materiál bude použita zdící malta YTONG. Omítky jsou 

vápenocementové Baumit MPI 25.  

 

 Schodiště 

 

Schodiště je navrženo jako železobetonové, monolitické,  třídy C 25/30. Schodiště 

je pravotočivé, dvouramenné s mezipodestou. Mezi rameny schodiště probíhá výtahová 

šachta. Výška stupně je 180mm a šířka 270mm. Nástupní rameno v 1. PP je uloženo na 

samostatném základě. Mezipodesta je konzolovitě uložena v obvodové zdi. Výstupní 

rameno je uloženo na monolitické stropní desce. Schodiště je deskové 

s nadbetonovanými klíny. Nášlapná vrstva je stejná jako povrch podlahy ve 

schodišťovém prostoru. Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím s ocelovým madlem a 

napnutými ocelovými lanky. Detailnější popis zábradlí lze nalézt ve specifikaci prvků 

přiložené k výkresové části. 

 

 Výtahy 

 

Výtah má rozměr 1600x1700mm. Nosnost 800 kg. Konstrukce výtahu je tvořena 

uzavřeným ocelovým profilem 60x60x3. Rozměr kabiny je 1100x 1500mm. Podrobnější 

specifikace se nachází v projektové dokumentaci.  
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Překlady 

 

Překlady navržené v dokumentaci odpovídají systému YTONG. Překlady 

obvodových stěn tvoří YTONG nosný překlad NOP II/5/23, překlady nosných vnitřních 

stěn NOP III/4/22 a NOP II/4/23. Překlady použité v příčách jsou YTONG překlad NEP 

10, NEP 1 a PSF III/1100. 

 

 Střecha 

 

Nosnou konstrukci střechy tvoří oboustranně vyztužené železobetonové 

monolitické desky s průvlaky. Tloušťka konstrukce střechy je 200mm. Střecha je plochá, 

jednoplášťová, nepochůzí, zateplená s klasickým pořadím vrstev. Minimální spád střechy 

je 2% a je tvořen lehčeným betonem.  Střecha je odvodněna dovnitř dispozice pomocí (v 

řešené části objektu) dvou střešních vtoků.   

 

 Opláštění 

 

Vnější fasádu tvoří bloky z lehce transparentního tahokovu (typ: FILS 21, 

materiál: černá ocel, propustnost 33), připevněného na ocelové rámy. Podrobnější je 

fasáda řešena v rámci specifikace architektonického detailu. Fasáda prosklené části 

budovy je řešena systémem Schüco s dvojitým bezpečnostním sklem. Fasáda je ukotvena 

do ocelového samonosného skeletu pomocí kotvících prvků Schüco. Jednotlivé osové 

vzdálenosti jsou specifikovány v projektové dokumentaci. 

 

 Podlahy 

 

Podlahy v objektu jsou voleny dle funkce jednotlivých místností. V suterénu tvoří 

svrchní vrstvu podlady dlažba Fortelock. Ve vlhkých prostorách, koupelnách a wc je 

položena dlažba s protiskluznou povrchovou úpravou. V ostatních msítnostech tvoří 

nášlapnou vrstvu Marmoleum UNI. 
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 Omítky a malby 

 

V exteriéru je použita omítka Baumit MVR. V interiéru jsou použity jednovrstvé 

omítky Baumit MPI 20 s použitím odstínu malby Primalex Plus dle projektové 

dokumentace. Na podhledové konstrukce je taktéž malba taktéž Primalex Plus.  

   

 Obklady 

 

Do místnosti mokrých dílen, šaten, wc, umýváren apod. jsou navrženy keramické 

obklady RAKO 200x100mm do výšky určené ve výkresové části.  

 

 Podhledové konstrukce 

 

V místnostech určených ve výkresové dokumentaci jsou použity sádrokartonové 

podhledy systému Knauf tl. 15mm. V podhledech jsou umístěny rozvody 

vzduchotechniky a instalací. V ostatních místnostech jsou rozvody vedeny viditelně a 

vzduchotechnická potrubí jsou přiznaná. 

 

 Klempířské  a zámečnické konstrukce 

 

Bližší specifikace se nachází ve specifikaci výrobků přiložené k výkresové části.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní komunikace: Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu skrze stávající 

komunikaci Pod Landekem. Z této komunikace je umožněn vjezd 

do navrhovaného podzemního parkoviště. Další parkoviště se 

budou nacházet při vjezdu do areálu. Veškeré přípojky 

inženýrských sítí budou taktéž připojeny ze stávajícího vedení 

podél ulice Pod Landekem. 

Elektrická energie: Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke 

stávající elektrické síti společnosti ČEZ a.s. 

Sdělovací vedení: Objekt bude napojen  na digitální síť společnosti UPC. 
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Voda: Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodáren a kanalizaci. 

Zemní plyn: Zásobování plynem bude zajištěno společností RWE 

Severomoravská plynárenská a.s., skrze plynovou přípojku 

napojenou na stávající plynovod. 

Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny ze západní strany ulicí 

Pod Landekem. Bude zřízena nová přípojka kanalizace. 

 

 e)  Řešení technické, dopravní infrastruktury a dopravy v klidu 

 

 Přípojky inženýrských sítí budou  připojeny na stávajícího vedení podél ulice Pod 

Landekem, dle výkresu koordinační situace uvedené ve výkresové části bakalářské práce. 

Doprava v klidu je řešena záchytnými parkovišti při vjezdu do areálu a také podzemním 

parkovištěm. 

 

f)    Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

  Nejsou známy žádné skutečnosti, které by v souvislosti s výstavbou a užíváním této 

stavby mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Odpady vzniklé během výstavby budou 

odvezeny na řízenou skládku, roztřízeny a zlikvidovány dle platných ustanovení. Zemina, 

která bude vykopána při výstavbě staveniště, bude následně použita k dalším terénním 

úpravám v areálu. 

 

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

  komunikací 

 

  Stavba umožňuje bezbariérový přístup a provoz dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V budově se 

nachází bezbariérový výtah. 
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 h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

  projektové dokumentace 

 

 V místě byly provedeny geologické, radonové a hydrogeologické průzkumy. Podklady 

pro vypracování projektové dokumentace byly vypracovány v předmětech ATT III. a ATT 

IV. 

 

 i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

  výškový systém 

 

 Stavba bude vytyčena dle podkladů pro vytyčení stavby umístěné ve výkresové 

dokumentaci dle výškového systému BPV a souřadnicového systému S-JTSK. 

 

 j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

  provozní soubory 

 

SO 01 Stavební objekt 

SO 02 Objekt depozitáře  

SO 03 Dopravní komunikace 

SO 04 Pěší komunikace 

SO 05 Přípojka elektrického vedení 

SO 06 Přípojka plynovodu 

SO 07 Přípojka vodovodu 

SO 08 Přípojka kanalizace 

 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

  Stavba by neměla negativně ovlivňovat své okolí. 
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 l)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci a platnými technologickými předpisy. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami. Celá 

stavba bude oplocena a zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

  Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy a posouzeny autorizovaným statikem. Budou 

použity materiály, které splňují atesty pro provádění dotčených prací. 

  Stavba je řešena tak, aby zatížení na ní působící nemělo v období výstavby i v období 

užívání stavby za následek její zřícení. Během své životnosti nesmí na stavbě dojít 

k nadměrným deformacím. Nesmí dojít k poškození stavby nebo technických zařízení vlivem 

přetvoření nosné konstrukce. 

   Návrh stavby je v souladu  s vyhláškou  268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby.  

 

3. Požární bezpečnost 

 

  Autorizovaný technik vypracuje požárně bezpečnostní řešení. Stavba je rozdělena na 

požární úseky a při návrhu bylo počítáno s únikovými cestami. 

  V rámci stavby je třeba zajistit zachování spolehlivosti z hlediska nosnosti a stability 

konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře po stavbě, omezení šíření 

požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a umožnění bezpečného zásahu jednotek 

požární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

  Objekt je navržen v souladu s platnými požadavky dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Stavba svým charakterem netvoří zdroj pro látky znečisťující 

životní prostředí, neničí místní ekosystém ani nepoškozují organismy. Odpad vzniklý při 

výstavbě je umístěn na řízené skládce, řádně roztřízen a recyklován. 
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5. Bezpečnost při užívání 

 

 Veškeré konstrukce jsou provedeny dle platných předpisů a požadavků výrobců. 

Stavba je zhotovena ze zdravotně nezávadných materiálů. Běžné užívání stavby nevystavuje 

uživatele nebezpečí úrazu. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

  Navržený objekt není zdrojem hluku. Nadměrné šíření zvuku mezi podlažími je řešeno 

izolací STEPROCK HD. Stavba je provedena v souladu s ČSN 73 0532,  ochrana proti hluku 

v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

  Navržený objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov v souladu s ČSN 

73 0540-2 tepelná ochrana budov a vyhláškou š.148/2007 Sb., o energetické náročnosti 

budov. Obvodové zdi jsou tvořeny tepelně izolačními tvárnicemi YTONG Lambda+ P2-350 

se součinitelem prostupu tepla Uf =0,229 W/ m² K . Prosklené otvory jsou řešeny systémovou 

fasádou Schüco s užitím izolačního skla a Uf =2,31 W/m2K. Tepelně technické posouzení 

konstrukce střechy je součástí přílohy. 

 

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

  

  Objekt umožňuje bezbariérový přístup a provoz v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

  

  Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti poddolovaného území. Objekt je 

rozdělen na dilatační úseky a není pevně spjat s žádným dalším objektem, tudíž by nemělo 

docházet k nežádoucím vlivům, jenž by mohli ovlivnit stabilitu a odolnost objektu. 

  V podloží bylo zjištěno riziko radonu. Stupeň rizika je 2 ( přechodné) ze škály 1-4. Je 

nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu. Pro tento stupeň rizika byla zvolena 
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hydroizolační fólie Dektrade Alkorplan 35034, která je vhodná pro izolaci stavby proti 

pronikání radonu z podloží. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

  Objekt nebude mít svou výstavbou ani užíváním negativní dopad na obyvatelstvo. 

Oplocení bude vystavěno pouze ve fázi výstavby v souladu s předpisy BOZP. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

 a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

 Odpadní vody budou připojeny kanalizační přípojkou do nejbližšího vedení 

kanalizace, nacházejícího se na ulici Pod Landekem.  

 

 b)  Zásobování vodou 

 

 Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke stávající vodovodní 

síti Ostravských vodáren. 

 

 c)  Zásobování energiemi 

 

 Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke stávající elektrické 

síti společnosti ČEZ a.s. Zásobování plynem bude zajištěno společností RWE 

Severomoravská plynárenská a.s., skrze plynovou přípojku napojenou na stávající plynovod. 

 

 d)  Řešení dopravy 

 

 Areál je napojen na silnici Hlučínskou přes ulici Pod Landekem.  Městská hromadná 

doprava je přístupná v desetiminutové docházkové vzdálenosti skrze autobusovou zastávku 

Hornické muzeum (linka č. 34, 52, 56, 66, 67,70) 

 Doprava v klidu je řešena záchytnými parkovišti při vjezdu do areálu a také 

podzemním parkovištěm. 
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 e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 V současnosti je pozemek hojně porostlý náletovými dřevinami, které budou 

odstraněny ještě před započetím stavebních prací. Ornice bude sejmuta v tloušťce 200 mm, 

uložena na určené části pozemku a následně použita při dokončovacích pracích na objektu. 

V okolí stavby bude vysazeno několik dřevin dle příslušné projektové dokumentace. 

 

 f)  Elektronické komunikace 

 

 Zprostředkovatelem digitální sítě bude společnost UPC. 

 

Veškeré přípojky jsou orientovány ze severu, pouze přípojka kanalizace se náchází na jižní 

straně objektu. Napojení inženýrských sítí je zakresleno ve výkrese C 01, který je součástí 

výkresové dokumentace. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

  Řešení technologického zařízení staveb není předmětem bakalářské práce. 

 

C. Situace stavby 

 

 Situace stavby jsou  umístěny v příloze  C01 Architektonická situace 

        C02 Vytyčovací výkres 

D.  Dokladová část  

 

 Dokladová část (posudky, průkaz energetické náročnosti budovy, ...)  není předmětem 

řešení bakalářské práce. 
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E.  Zásady organizace výstavby  

 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 

 Řešený objekt se nachází na stavebních parcelách č. 1318/3, 1318/1, 1301, 1296/1, 

1294, katastrálního území Petřkovice u Ostravy. Stavba je přístupná z ulice Pod Landekem. 

Terén je mírně svažitý k jihu. Staveniště bude po dobu výstavby oploceno, aby nedocházelo 

ke vstupu neoprávněných osob. Deponie ornice bude sejmuta v tloušťce 200 mm, uložena na 

určené části pozemku a následně použita při dokončovacích pracích na objektu. 

 

b)  Významné sítě technické infrastruktury  

 

  Na pozemku se nenachází žádné sítě technické infrastruktury. 

 

c)  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

 Staveniště je nutné napojit na staveništní přípojku vody z veřejného vodovodu pomocí 

provizorní přípojky. Dále se musí zajistit přípojka elektrického proudu ze staveništní EMS 

skříně. Splaškové a odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. 

 

d)  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

  Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci a platnými technologickými předpisy. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami. 

  Staveniště musí být oploceno proti přístupu nepovolaných osob.  

 

e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

 Uspořádání staveniště bude provedeno dle platných bezpečnostních předpisů, 

zajišťujících bezpečnost provozu a ochranu sousedních prostor. 
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f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

 Staveniště bude zařízeno provizorními objekty- staveništní kontejner, chemické WC, 

kontejnery na stavební odpad apod.  Zemina z výkopových prací bude umístěna v určené části 

pozemku. Stavební materiál bude uložen na zpevněné ploše v těsné blízkosti objektu. 

 

g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

 Veškeré staveništní zařízení bude charakteru kontejnerů nevyžadujících základy. Po 

ukončení stavby budou odvezeny. Tyto stavby nevyžadují stavební povolení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 15 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 Všichni pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s předpisy BOZP a musí být 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Na staveništi smí pracovat jen pracovníci 

vyučení nebo zaučení v oboru. Mechanismy musí být zabezpečeny proti manipulaci cizími 

osobami. Je povinností pracovníků respektovat všechny technologické předpisy, všechny 

technologické postupy zadané oprávněnými osobami a předpisy BOZP. 

 

i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

 Stavba je navržena v souladu s platnými požadavky dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Stavba svým charakterem netvoří zdroj pro látky znečisťující 

životní prostředí, neničí místní ekosystém ani nepoškozují organismy. Odpad vzniklý při 

výstavbě je umístěn na řízené skládce, řádně roztřízen a recyklován. 

 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Termín předpokládaného zahájení výstavby: 4/2014 

Termín předpokládaného ukončení výstavby: 10/2015 

 

 



  28 

F.  Dokumentace stavby  

 

 

1. Architektonické stavebně technické řešení 

 

1.1 Technická zpráva 

a)  Účel objektu  

 

 Architektonická studie archeologického ústavu v Ostravě - Petřkovicích byla řešena 

v předmětu Ateliérová tvorba IV. 

Záměrem bylo ve východní části areálu dolu Landek, vybudovat kompletní 

archeologické pracoviště, ve kterém bude možno zpracovávat, konzervovat, uchovávat i 

exportovat archeologické nálezy. Zároveň se jedná o místo, kde mohou lidé debatovat nad 

problematikou archeologických nálezů. V neposlední řadě je zde možnost externí výuky 

řemesla archeologů. Objekt archeologického ústavu využívá prostoru mezi kolejnicemi 

jeřábové dráhy. Jedná se o třípodlažní stavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími. V prvním podzemním podlaží se nachází prostor pro garáže. Vjezd do garáže je 

umožněn z jižní strany díky svažitosti terénu. První nadzemní podlaží je rozděleno na část pro 

veřejnost a část výzkumnou. V druhém nadzemním podlaží se nachází badatelny archeologů, 

archiv a knihovna.  

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  

 

 Konceptem řešení je využití stávající haly s jeřábovou dráhou. Uvnitř haly 

bude vytvořen čtyřposchoďový depozitář, který je organizován dle funkčního a 

technologického hlediska. Rozdělení depozitáře je dle tříd vlhkosti, materiálu, cennosti a 

stupně opracování. Depozitář obsahuje také technické a hygienické zázemí. 

Objekt archeologického ústavu využívá prostoru mezi kolejnicemi jeřábové dráhy. 

Jedná se o třípodlažní stavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V prvním 

podzemním podlaží se nachází prostor pro garáže. Vjezd do garáže je umožněn z jižní strany 

díky svažitosti terénu. První nadzemní podlaží je rozděleno na část pro veřejnost a část 
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výzkumnou. V druhém nadzemním podlaží se nachází badatelny archeologů, archiv a 

knihovna.  

Idea stavby, jakožto archeologického ústavu, má reflektovat na práci archeologa. Při 

nálezu archeologického díla jen zřídka kdy naleznou kompletní předmět, bez chybějících 

částí. A jen málo kdy jsou schopni určit všechny souvislosti předmětu, protože v historii vždy 

zůstanou určitě nejasnosti. Proto ani stavba samotná není vizuálně a prostorově kompletní. 

V objemu stavby chybí tzv. „střípky“. Tyto části jsou jasně rozeznatelné od zbytku objemu, 

jelikož jsou prosklené a je tak vidět do vnitra objektu. Tyto chybějící objemy mají zároveň 

funkci prosvětlování objektu a vizuálního kontaktu mezi pracovníky v různých částech 

pracoviště. Největší chybějící část zároveň tvoří reprezentativní vstup do budovy. Vzniklé 

volné plochy jsou doplněny artefakty, jenž odrážejí ideu usidlování lidí na Landeku, protože 

archeologie přímo souvisí s životem člověka. Hlavními faktory života lidí na Landeku byly 

lesy (zastoupený artefaktem stromu), voda (zastoupena artefaktem skla) a uhlí (zastoupeno 

artefaktem kamení). 

Konečná forma objektu se snaží dodržet požadavky na celistvou hmotu objektu, 

začlenění se do okolí a dbát na harmonii se stávajícím objektem. Při návrhu proto byla 

vytvořena vertikální okna jenž jsou umístěna jen na místa, kde jsou bezprostředně potřeba. 

Kompaktnost hmoty zajišťuje předsazená fasáda z mírně transparentního tahokovu se 

zásuvnými okenicemi. Jednotná hmota objektu dává vyniknout stávající jeřábové dráze a 

kovové prvky fasády dokreslují industriální charakter prostředí. 

Novostavba archeologického ústavu  má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1. 

PP je umístěno podzemní parkoviště o kapacitě 44 parkovacích míst. Vjezd do 1. PP bude 

umožněn z jihu, díky mírné svažitosti, po nově vybudované komunikaci napojenou na ulici 

Pod Landekem. Hlavní vstup do budovy je řešen ze západu na úrovni 1. NP.  Dalším vstupem 

do budovy je provozní vstup ze severu, jenž přímo navazuje na budovu depozitáře. 1. NP je 

funkčně rozděleno na část pro veřejnost a část pracovní. Hlavní vstup je vstupem pro 

veřejnost. V této části se nachází vstupní hala, konferenční místnost, sekretariát, místnost pro 

ředitele, zázemí pro laboranty a technické a hygienické zázemí včetně bezbariérového WC. 

Provozním vstupem putují nalezené archeologické materiály, kde prochází systematicky 

navazujícími archeologickými dílnami. V pracovní části se nachází rovněž hygienické a 

technické zázemí. Vertikální komunikací v podobě dvou ramenného schodiště a výtahu je 

přístup do 2. NP, kde se nacházejí převážně badatelny archeologů, knihovna a archiv. Provoz 

v budově archeologického ústavu i depozitáře je řešen bezbariérově. Nosný systém objektu je 
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smíšený. Vnější stěny jsou nosné. Vnitřní uspořádání je řešeno systémem sloupů s průvlaky a 

příčných nosných stěn. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

Orientační náklady na stavbu:  73 534 870 Kč 

(bez DPH, metodou jednotkových cen) 

Plocha pozemku:               5 000 m²  

Zastavěná plocha celkem:              1 081 m² 

Zastavěná plocha řešené části:                405 m² 

Obestavěný prostor:             12 045 m3  

Kapacita objektu:      60 osob 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

 

 Nosný systém stavby pod úrovní terénu je řešen systémem obvodových 

železobetonových zdí třídy C 25/30, tl. 300mm a železobetonových sloupů s průvlaky. Na 

obvodovou konstrukci a vnitřní příčné nosné konstrukce je použit systém přesných tvárnic 

YTONG v kombinaci s železobetonovými sloupy s průvlaky. 

 Stropní konstrukce je tvořena oboustranně vyztuženými deskami z monolitického 

železobetonu třídy C 25/30, tl 200 a 260 mm. Tyto desky zajišťují prostorovou tuhost objektu. 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 

 Všechny části budov splňují požadavky na tepelný odpor dle ČSN 73 0540. a 

vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Obvodové zdi jsou tvořeny tepelně 

izolačními tvárnicemi YTONG Lambda+ P2-350 se součinitelem prostupu tepla Uf =0,229 

W/ m² K. Prosklené otvory jsou řešeny systémovou fasádou Schüco s využitím izolačního 

skla, Uf =2,31 W/m2K. 
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f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a  

 hydrogeologického průzkumu 

 

 Založení stavby je řešeno po obvodě železobetonovými základovými pásy v hloubce -

4 400mm pod terénem a vnitřní část objektu je založena na železobetonových 

prefabrikovaných patkách o stejné hloubce. Prefabrikované konstrukce jsou uloženy na 

podkladní vrstvě z prostého betonu C 16/20 o tl. 100mm. Konstrukce je propojena ztužujícími 

trámy, které pomáhají k lepšímu spolupůsobení a rovnoměrnějšímu roznášení zatížení. 

Případné sedání budovy bude probíhat souměrně. Podkladní beton je provedený na zhutněný 

štěrkový podsyp tl. 100 mm a frakce 16-32. Veškeré prostupy spodní stavbou a základovou 

konstrukcí jsou vedeny v utěsněných chráničkách. Základová deska má tloušťku 150 mm. 

Hladina spodní vody se nachází v dostatečné vzdálenosti pod základovou spárou. 

 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

vlivů 

 

  Objekt je navržen v souladu s platnými požadavky dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Stavba svým charakterem netvoří zdroj pro látky znečisťující 

životní prostředí, neničí místní ekosystém ani nepoškozují organismy. Odpad vzniklý při 

výstavbě je umístěn na řízené skládce, řádně roztřízen a recyklován. 

 

h) Dopravní řešení 

 

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu skrze stávající komunikace Pod 

Landekem. Z této komunikace je umožněn vjezd do navrhovaného podzemního parkoviště. 

Veškeré  přípojky inženýrských sítí budou taktéž připojeny ze stávajícího vedení podél ulice 

Pod Landekem. Městská hromadná doprava je přístupná v desetiminutové docházkové 

vzdálenosti skrze autobusovou zastávku Hornické muzeum (linka č. 34, 52, 56, 66, 67,70) 

 Doprava v klidu je řešena záchytnými parkovišti při vjezdu do areálu a také 

podzemním parkovištěm. 
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i)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Výstavba bude v souladu s požadavky: 

 

Zákon č. 83/2006 Sb., Stavební zákon 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  o ochraně zdraví při práci 

 

1.2. Výkresová část 

 

C 01   Architektonická situace stavby M 1: 500 

C 02   Vytyčovací výkres M 1: 500 

F 01   Výkres základů  M 1:   50 

F 02   Půdorys 1. nadzemního podlaží M 1:   50 

F 03   Půdorys 2. nadzemního podlaží M 1:   50 

F 04   Řez vedený schodištěm A - A´ M 1:   50 

F 05   Řez podélný B - B´ M 1:   50 

F 06   Konstrukce stropu M 1:   50 

F 07   Konstrukce střechy M 1:   50 

F 08   Pohledy M 1: 100 

F 09   Výpis výrobků - specifikace         - 

F 10   Vizualizace             - 

 

Specializace - Architektonický detail 

 

G 01 - Architektonický detail - fasáda objektu  M 1:  10 

 

Katalogové listy  
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2. Stavebně konstrukční část 

 

2.1 Technická zpráva 

a) Popis konstrukčního systému stavby 

 

 Konstrukční systém objektu je kombinovaný. Vnější stěny jsou nosné. Vnitřní 

uspořádání je řešeno systémem sloupů s průvlaky a příčných nosných stěn. Podrobný popis 

byl součástí kapitoly B. Souhrnná technická zpráva v části  1.a) Technické a konstrukční 

řešení objektu. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Materiály, výrobky a hlavní nosné konstrukce jsou součástí kapitoly B. Souhrnná 

technická zpráva v části  1.a) Technické a konstrukční řešení objektu. Bude použito pouze 

certifikovaných výrobků, schválených normami EU. 

 

c)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 

 V návrhu byly brány v potaz hodnoty zatížení stálého, nahodilého i mimořádného. 

Zatížení budou navrhována dle ČSN EN 1991.  

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 

 Atypické prvkem objektu je řešení fasády. Řešení detailu je obsaženo ve výkresové 

dokumentaci ve výkrese G 01 - Architektonický detail - fasáda objektu. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce, případně sousední stavby 

 

 Výstavba by neměla ovlivnit stabilitu okolních budov. Konstrukce zdí spodní stavby 

je prováděna monoliticky. Musí být vypracován časový plán provádění jednotlivých 

konstrukcí včetně technologických přestávek, aby došlo k dostatečnému zatvrdnutí betonu a 
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jeho požadované únosnosti. Budou dodrženy normy a předpisy pro betonáž, především ČSN 

EN 13670 (732400)  Provádění betonových konstrukcí.  

 

f) Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů 

 

 Nebudou probíhat žádné bourací práce. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí 

 

 Veškeré zakrývané konstrukce musí být před zakrytím zkontrolovány pověřenými 

osobami a musejí být v souladu s projektovou dokumentací. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 

 Podklady pro zpracování byly převzaty z předchozích projektů ATT III., ATT IV. a 

ATT Va. Použitá literatura včetně příslušných norem je uvedena v seznamu literatury 

v kapitole 7.Seznam použitých zdrojů a literatury.  

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

 Nejsou žádné specifické požadavky.  

  

2.2 Výkresová část 

  

 Součástí přílohy.  

 

2.3 Statické posouzení 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

4. Technika prostředí staveb 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

G.  Specializace – architektonický detail 

 

 Výkresová dokumentace :   G 01 - architektonický detail    M 1:10 
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5. Závěr 

 

 

  Cílem bakalářské práce bylo dovedení studie objektu „Archeologický ústav, Ostrava -

Petřkovice“ do fáze projektové dokumentace pro provedení stavby (část objektu). Podkladem 

pro zpracování této projektové dokumentace byla urbanistická studie (ATT III.), 

architektonická studie (ATT IV.) a dokumentace pro stavební povolení (ATT Va).  

  V průběhu navrhování řešení, začínající urbanistickou studií a končící zpracováním 

bakalářské práce, jsem se seznámila s postupným průběhem při navrhování stavby a měla 

jsem možnost využít vědomosti a zkušenosti, které jsem měla během studia možnost nabýt. 

Při zpracování projektové dokumentace jsem se snažila o maximální zachování výrazu 

stavby, jenž byl výsledkem předchozích studií, za dodržení platných norem, k čemuž mi 

dopomohly zejména konzultace s vedoucím práce a konzultanty stavební a specializované 

části. 
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6. Poděkování 

 

 

 Tímto bych ráda vyjádřila své poděkování vedoucímu práce Ing. arch. Josefu 

Kiszkovi, za odborné vedení, ochotu při konzultacích a poskytování cenných rad jak při 

řešení bakalářské práce, tak především v předcházejících studiích, ze kterých bakalářská práce 

vychází. 

 Dále bych ráda poděkovala Ing. Jiřímu Teslíkovi a Ing. Pavlu Oravcovi za odborné 

konzultace v oblasti pozemního stavitelství, Ing. arch. Tomášovi Bindrovi za rady při řešení 

architektonického detailu, celému kolektivu VŠB-TUO  za předané vědomosti a spolužákům 

za cenné připomínky a rady.  
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7. Použité zdroje a literatura 

 

 

a)  Použitá literatura 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon 

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., O ochraně zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

Neufert, E.: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 1995. 
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b)  Použité obrázky 

 

Obr. 1 - Mapa České republiky s vyznačenou hranicí moravskoslezského kraje a polohou 

    Ostravy 

Vytvořena pro účely bakalářské práce 

 

Obr. 2 - Schematická mapa Ostravy s lokalizací řešeného území 

Vytvořena pro účely bakalářské práce 

 

Obr. 3 - Schematická mapa areálu Landek, vyznačené řešené území 

Vytvořena pro účely bakalářské práce 

 

Obr. 4 – Koncept návrhu archeologického ústavu, Ostrava- Petřkovice, ATT IV. 

Převzato z projektu ateliérové tvorby IV. 

 

C)  Použité internetové zdroje 

 

www.ytong.cz  - Kompletní systém zdění Ytong 

www.schueco.com  - Modulární fasády 

www.stavebnistandardy.cz - České stavební standardy 

www.cuzk.cz  - Katastrální úřad 

www.ferona.cz  - Hutní materiál 

www.fast10.vsb.cz/studijni-materialy - Studijní materiály fakulty stavební VŠB - TU Ostrava 

www.knauf.cz  -  Sádrokartonové stavební systémy a materiály. 

www.tahokov.cz - Specializace na výrobu tahokovu 

www.baumit.cz - Fasády, omítky, lité podlahy 

www.primalex.cz - Barvy a nátěry 

www.fortelock.cz - Průmyslové podlahy 

www.rako.cz -  Dlažba 

www.isover.cz - Zateplovací systémy 

 


