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Anotace 

 Zadáním bakalářské práce je zpracovat  projektovou  dokumentaci k  provádění stavby 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro část objektu pobočky Úřadu práce s rozšířenou působností 

rekvalifikačního centra v Ostravě Přívoze. Práce navazuje na urbanistickou studii vytvořenou 

v rámci Ateliérové tvorby III., dále na architektonickou studii objektu z Ateliérové tvorby  IV. 

a dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovanou pro část Úřadu práce s rozšířenou 

působností rekvalifikačního centra v Ateliérové tvorbě  Va. 

 Objekt je součástí nově navrhovaného centra Přívozu, které bylo vytvořeno v rámci 

urbanistické studie v předmětu Ateliérová tvorba III.  Místo má díky tomu velký potenciál a 

budova Úřadu práce s rozšířenou působností rekvalifikačního centra doplňuje funkční 

spektrum vedle pobočky banky, parkovacího domu a umělecké školy.  

ORSÁKOVÁ,D.: Pobočka Úřadu práce s rozšířenou působností rekvalifikačního centra, 

Přívoz, Ostrava:Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, Katedra architektury, 2013, 48 s. 

Anotation 

The assignment of this thesis is to elaborate a project documentation to the 

dispensation of the construction according to regulation No. 499/2006 Coll. for a section of 

the Employment bureau with extendet authority for career retraining located in Ostrava 

Přívoz. This thesis continues in an urban study originated in work in Studio Art III., also in 

architectural study of the building in Studio Art IV. and a documentation of building permit 

elaborated for a section of the Employment bureau with extendet authority for career 

retraining centre in Studio Art Va. 

The building is a part of the newly proposed centre in Přívoz that was created in the 

urban studies in the subject of Studio Work III. Due to it, the site has a great potential and the 

building of a Employment bureau with extendet authority for career retraining centre 

complements the functional spectrum next to the bank franchise, parking garage and art 

school. 

 

Orsáková, D.: Employment bureau with extendet authority for career retraining, Přívoz, 

Ostrava: Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Architecture, 2013, 48 p. 
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Seznam použitého značení  

ATT   ateliérová tvorba 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

b.p.v   Balt po vyrovnání 

C x/x   třída pevnosti betonu 

CUZK   český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČSN   česká technická norma 

DN   dimenze potrubí 

EPS   expandovaný polystyren 

KN   katastr nemovitosti 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

PD   projektová dokumentace 

PT   původní terén 

Sb.   Sbírka 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě 

RAL   stupnice barevných odstínů 

SO   stavební objekt 

U   součinitel prostupu tepla 

ÚT   upravený terén 

ŽB   železobeton 
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1. Úvod 

 Obsahem bakalářské práce je návrh budovy Úřadu práce s rozšířenou působností 

rekvalifikačního centra v Ostravě Přívoze. 

 Jako výchozí materiál ke zpracování bakalářské práce byla využita urbanistická studie 

zpracovaná v předmětu ATT III., studie budovy z ATT IV., a dokumentace pro stavební 

povolení zpracovaná v ATT Va. 

 Bakalářská práce je tvořena výkresovou a textovou částí. Náplní části textové je 

především technická a průvodní zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. zákona o stavebním řádu a 

územním plánování. Technické, konstrukční a architektonické řešení SO01-části Úřadu práce 

s rozšířenou působností rekvalifikačního centra je obsahem technické zprávy. V průvodní 

zprávě jsou uvedeny základní údaje o stavebním pozemku a stavbě samotné.  

 Součástí výkresové části práce je dokumentace k provádění stavby včetně vizualizací, 

výpisu prvků a architektonický detail – řešení interiéru ve spojovací hale. 

 V závěru práce jsou uvedeny vědomosti získané řešením a její celkové zhodnocení.  
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2. Výchozí údaje 

2.1 Oblast a její charakteristika 

 Městský obvod Přívoz se nachází v blízkosti hlavního vlakového nádraží města 

Ostravy. Hlavním problémem této oblasti je především řada zdevastovaných objektů a 

prolínání průmyslových budov s rodinnými a řadovými domy. Oblast působí opuštěně a 

celkový dojem je velmi negativní. Podstatnou příčinou je v neposlední řadě nadměrný výskyt 

nepřizpůsobivých obyvatel. 

I přesto má tato část Ostravy potenciál díky své poloze a dostupnosti.  
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3. Řešení  

3.1 Urbanisticko architektonické řešení celku 

 Výsledek návrhu urbanistické studie lze rozdělit do čtyř zónových částí. První část je 

věnována rozvoji bydlení tj. vybudování nových bytových jednotek zaměřených na 

„startovací byty.“ Druhá část se zaobírá návrhem nově vzniklého centra této oblasti 

s možností zřízení různých druhů služeb. Předmětem třetí části je návrh spojnice mezi 

předchozími dvěma částmi, která je tvořena klidovou pěší zónou doplněnou o parkové prvky. 

V poslední části se jedná o propojení daného území o oblast za ulicí Hlučínskou pomocí 

podchodu pod stávající dvouproudovou komunikací a pomyslného přemostění v podobě 

navrhované budovy galerie navazující na uměleckou školu.  

 Toto řešení sjednocuje dané území a vytváří vhodnou alternativu pro jeho revitalizaci. 

  

3.2  Urbanisticko architektonické řešení objektu 

 Hmotu budovy tvoří dva vzájemně propojené protilehlé kvádry o různých výškách se 

samostatnými vstupy.  Vyšší z nich - třípatrová část budovy sloužící jako zázemí Úřadu práce 

a v nižším se nachází prostory rekvalifikačního centra. Tyto dva funkční celky se v objektu 

vzájemně prolínají pomocí spojujícího komunikačního koridoru v úrovni druhého 

nadzemního podloží, který je v úrovni prvního nadzemního podlaží podchozí. Tento průchod 

umožňuje zároveň průhled z ulice Palackého do nově navrhovaného centra. Půdorysné 

natočení kvádrů působí ve smyslu otevřené náruče a pozvání. Výškové členění objektu je 

přizpůsobeno vedlejším objektům tak, aby zapadl do stávající veduty. 

 

3.3 Technické a provozní řešení 

 V objektu se nachází dva provozní celky, které se vzájemně prolínají. Prvním je část 

rekvalifikačního centra (řešení není zahrnuto v rozsahu bakalářské práce). Náplní druhého je 

pobočka Úřadu práce. 

 Část s pobočkou Úřadu práce obsahuje v suterénu sociální a hygienické zázemí pro 

pracovníky údržby budovy, hlavní úklidovou místnost včetně skladu a hlavní technickou 
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místnost. Dále archiv a skladové prostory. Náplní 1. NP jsou kanceláře s otevřeným 

prostorem tzv. open office (pro tři pracovnice) a sociální zázemí. Ve 2. NP se nachází 

propojující komunikační koridor s kancelářskými prostory a halou s čekárnou, dále denní 

místnost pro zaměstnance, veřejná internetová místnost a sociální zázemí včetně úklidové a 

technické místnosti. 3.NP je využito kanceláří ředitele se sekretariátem, zasedací místností a 

sociálním zázemím. 
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4. Textová část PD pro provádění stavby (dle vyhlášky  499/2006 Sb.)  

A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:             Pobočka Úřadu práce s rozšířenou působností rekvalifikačního centra 

Kraj:                           Moravskoslezský 

Obec:                          Moravská Ostrava a Přívoz 

Okres:                         Ostrava – město, 554821 

Katastrální území:      Moravská Ostrava a Přívoz 

Parcelní číslo:             141/1 

Místo stavby:             Palackého 8, Ostrava - Přívoz, 70200 

Stupeň PD:                Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Vypracovala:             Diana Orsáková 

 

b) Údaje o zastavěnosti území a dosavadním využití, majetkoprávních vztazích a 

stavebním pozemku 

Objekt se nachází na katastrálním území Moravské Ostravy a Přívozu. Pozemek je tvořen 

sloučením původních parcel číslo: 136/7, 136/6, 134/1, 681 a 497 sloučených do jedné 

parcelní plochy číslo 141/1 ve vlastnictví Města Ostravy. Stávají objekty, které se zde 

nacházely, byly v rámci urbanistické studie v ATT3 určeny demolici. 

Terén pozemku je rovinný. 

 

 

 

 

 



15 

 

c) Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a provedených 

průzkumech 

Osobní návštěva staveniště:  

Pro zaznamenání potřebné fotodokumentace stávajícího stavu a ověření mapových 

podkladů, byla opakovaně provedena osobní prohlídka staveniště. Fotografie stávajícího stavu 

jsou součástí elaborátu ATT III – urbanistické studie. 

Radonový průzkum:  

Přesné měření radonu nebylo provedeno z důvodů potřeby vyhodnocení pouze pro školní 

práci.  Pomocí telefonického kontaktu RNDr. Karla Uvíry (Sezit plus Dolní Benešov), dne 

25.3.2013 bylo konstatováno, že se v této lokalitě předpokládá nízký radonový index 

pozemku a z toho důvodu není potřeba provedení proti-radonového opatření dle § 94 vyhl. Č. 

307/200. 

     

                   

                 střední radon 

                  nízký radon 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 Radonová mapa na území Ostravy                  
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 Geologický průzkum:   

 Podrobný sondový průzkum nebyl proveden z důvodu potřeby vyhodnocení pouze pro 

školní práci. Podloží spadá do oblasti nivní sediment (fluviální), což vyplývá z mapových 

podkladů. 

Před budováním základů by byl průzkum podloží nezbytný. 

              

              navážka, halda, výsypka, 

         odval ( antropogenní ) 

 

         nivní sediment        

        (fluviální) 

 

obr. 2 Geologická mapa 

 

Poddolování:  Území je poddolováno. Důlní činnost byla ukončena v roce 1973. 

 

          Poddolované území 

 

 

 

 

 

Obr.3 Mapa poddolování 

Záplavová oblast:   
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Území se nachází mimo oblast záplav.  Řeka Odra ani Černý potok výstavbu nelimitují. 

            

            záplavové území 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Mapa záplavových oblastí 

Doprava    

- městská hromadná: Tramvajová a autobusová zastávka Důl Odra se nacházejí 

v docházkové vzdálenosti 5 minut (tram.č. 11,14, bus.č. 24,33,34,52,56,66,67), stejně 

jako autobusová zastávka Na Mlýnici ( bus.č. 33). 

 

- automobilová: Parcela je napojena na silnici Hlučínskou (II. třídy), dále na 

komunikaci Palackého a Na Mlýnici. 

 

Zemní plyn:  Napojení na plynovod stávající – středotlaký z ulice Palackého  

Kanalizace:  Bude provedeno napojení pomocí přípojky na stávající splaškovou 

 kanalizaci v ulici Palackého. 

Elektřina:  Z ulice Palackého bude budova napojena na stávající vedení nízkého 

elektrického napětí  
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle vyjádření správce sítě bude provedeno napojení na stávající vodovod a  

elektroinstalační sítě. Územní regulativy nejsou v rozporu s navrhovaným objektem. 

 

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracování projektové dokumentace je v souladu se Zákonem o územním plánování a 

stavebním řádu – 183/2006 Sb a dále odpovídá vyhlášce O technických požadavcích na 

stavby č. 268/2009 Sb.  

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí a regulačních plánu 

Vzhledem k závazným regulativům územního plánu města Ostravy není navržený 

objekt v rozporu.  

 

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

opatření v dotčeném území 

V průběhu výstavby dojde k omezení provozu v ulici Dobrovského. Ovlivnění 

provozu okolních staveb nebude značné. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

         Časový plán výstavby upřesní lhůtu výstavby. 

 Termín zahájení stavby: 5/2014 

 Termín ukončení stavby: 9/2015 

 Předpokládaná délka výstavby:  16 měsíců 
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Postup výstavby: 

- demolice stávajících objektů 

-  provedení skrývky ornice a výkopů   

- betonování podkladního betonu a základů 

- izolování spodní stavby pomocí hydroizolace 

- betonáž železobetonové konstrukce spodní stavby 

- zhotovení železobetonového stropu v suterénu  

- osazení a ukotvení nosných sloupů ocelového skeletu a osazení průvlaků 

- vyzdění svislých nosných konstrukcí v betonáž ztužující části a výplně sloupů 

1NP 

- provedení spřažené stropní konstrukce 1NP 

- vyzdění svislých nosných konstrukcí v betonáž ztužující části a výplně sloupů 

2NP 

      - osazení příhradové konstrukce 

- provedení spřažené stropní konstrukce 2NP 

- vyzdění svislých nosných konstrukcí v betonáž ztužující části  a výplně sloupů 

3NP 

- provedení spřažené stropní konstrukce 3NP 

- zhotovení příček v jednotlivých podlažích 

- montáž obvodového pláště 

- instalace rozvodů TZB 

- zhotovení podhledů, vnitřních obkladů a podlahových vrstev 

- provedení oplechování konstrukcí, provedení vnějších povrchových úprav a pochozí 

střechy 
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i) Statistické údaje 

 Orientační cena bez DPH                                                                  35 760  000,- Kč 

 V ceně jsou zahrnuty náklady na koupi pozemku, přípojek včetně stavebních 

částí,terénních a povrchových úprav, provozní soubory, průzkumné a projektové 

práce,náklady na umístění stavby a rezervy. 

 

Plocha pozemku                                                                                   2790 m2 

Obestavěný prostor                                                                              7230 m3 

Zastavěný plocha                                                                                   834 m2 

Podlahová plocha 1NP (řešené části)                                                    223 m2 

Podlahová plocha 2NP (řešené části)                                                    406 m2 

Podlahová plocha 3NP (řešené části)                                                    224 m2 

Podlahová plocha suterénu (řešené části)                                              262 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází na zastavěném území v Ostravě Přívoze.  Nenachází se 

v památkové zóně a je rovinný. Nachází se na parcele č. 141/1  s výměrou 2790 m2
. Účel 

objektu je v souladu s regulativy a územním plánem města Ostravy. V územním plánu je 

lokalita označena jako živnostenské území (služby, občanská vybavenost, bydlení, drobná 

výroba). 

Součástí staveniště budou také parcely č. 130/19, 393/1, 53/1. Příjezdové cesty pro dopravu 

materiálu na staveniště budou vedeny z ulice Palackého. Při výstavbě nedojde k ohrožení 

okolí, nadměrnému hluku a znečišťování budov, vod a pozemních komunikací v okolí. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících 

 Řesění objektu vychází z místa určeného pro jeho výstavbu.  Objekt svým výškovým 

členěním respektuje vedutu stávající zástavby podél ulice Palackého. Díky svému tvaru 

umožňuje průhled z Úprkovi ulice do nově navrhovaného centra Přívozu, které svou funkční 

náplní vhodně doplňuje. 

     Hmotu objektu představují dva kvádry umístěné na koso k ose ulice, jejich vrcholy 

jsou v úrovni 2. NP propojeny a vytváří tak v budově komunikační koridor. Část objektu -

rekvalifikační centrum je dvoupodlažní, podsklepená a v úrovni 2. NP propojena pomocí 

komunikačního koridoru s částí druhou-řešenou v rámci BP, sloužící Úřadu práce, která je 

třípodlažní. Zastřešení nad komunikačním koridorem je tvořeno částečně pochozí střechou 

v kombinaci se střechou zelenou. Denní osvětlení je zde zajištěno pomocí kruhových 

střešních světlíků. Střecha je zpřístupněna ze 3NP řešené části objektu - Pobočky Úřadu 

práce. Vstup do objektu je umožněn z obou částí a je orientován směrem k nově 

navrhovanému centru. 

Okolí budovy je doplněno o parkovací stání a chodníky pro pěší. V bezprostřední 

blízkosti objektu je navržena relaxační zóna s lavičkami doplněná o  novou výsadbu zeleně. 
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c) Stavebně technické řešení  

Provozní uspořádání 

 Objekt tvoří dva vzájemně propojené provozní celky. První je část rekvalifikačního 

centra, která není řešena v rámci bakalářské práce.  

 Část s pobočkou Úřadu práce obsahuje v úrovni suterénu - sociální a hygienické 

zázemí pro pracovníky údržby budovy, hlavní úklidovou místnost včetně skladu a hlavní 

technickou místnost. Dále archiv a skladové prostory. Náplní 1. NP jsou kanceláře 

s otevřeným prostorem tzv. open office (pro tři pracovnice) a sociální zázemí. Ve 2. NP se 

nachází propojující komunikační koridor s kancelářskými prostory a halou s čekárnou, dále 

denní místnost pro zaměstnance, veřejná internetová místnost a sociální zázemí včetně 

úklidové a technické místnosti. 3.NP je využito kanceláří ředitele se sekretariátem, zasedací 

místností a sociálním zázemím. 

 

Zemní práce 

Nejdříve dojde ke skrývce ornice, zarovnání terénu a hloubení základů do úrovně 

základové spáry. Výkopy budou provedeny pro základové pásy pomocí strojů, podle 

projektové dokumentace. 

 

Výkopy  

Výkopy budou vyhloubeny pro základové pásy do hloubky -5,090 m od srovnávací roviny  

-
+
0,000 = 203,650 m. n. m. Bpv. Pod výtahovou šachtou bude proveden výkop do hloubky  

-5,330 m od srovnávací roviny -
+
0,000 = 203,650 m. n. m. Bpv.   
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Základy 

Objekt je založen na základových pásech z betonu třídy C 25/30 . Šířka základů je různá z 

důvodu nestejnoměrného vlivu zatížení od jednotlivých částí konstrukcí objektu  (viz. výkres 

základů).  Z betonu C25/30 bude zhotovena nosná část podlahové konstrukce o tl. 150 mm 

vyztužená pomocí kari sítě. Podkladem základové konstrukce bude zhutněný štěrkopískový 

násyp tl. 150mm, Id >0,67mm. 

 Hydroizolace tvořená asfaltovým pásem FOALBIT  AL S 40 bude uložena na 

podkladový beton a základové pásy. Prostupy v základech budou vynechány podle 

požadavků.  50 mm nad základovou spárou bude po obvodu veden zemnící pásek FeZn 30x4 

mm zabetonovaný do základové spáry. Z něj povedou vývody pro pro připojení rozvaděče a 

zkušebních svorek. 

 

Svislé konstrukce 

 Obvodové a nosné stěny suterénu objektu tvoří železobetonové stěny třídy C25/30 tl. 

300 mm, které jsou v místě sloupů, které jsou na ně osazeny v úrovni 1NP rozšířeny na 

všechny strany o 100 mm. Obvodové stěny jsou izolovány pomocí soklové tepelné izolace 

EPS RIGIPS SOKLDESKA tl. 100 mm. Nosná konstrukce je od 1. NP tvořena pomocí 

ocelového skeletu ze sloupů z kruhových trubek o průměru 273 mm a tl. 14 mm (RO 273/14) 

v pravidelném rastru 7,5m x 7,5m . Ocelový skelet umožňuje velké rozpětí sloupů potřebné 

k uvolnění celé plochy podlaží. Ve 2.NP je použita k překlenutí velkého rozpětí mezi vrcholy 

podstav jednotlivých krychlí příhradová konstrukce, která je na konstrukci skeletu uložena 

kloubově. Obvodové zdivo výtahové šachty je vyzděno z přesných tvárnic Ytong  P6-650 R: 

200 x 249 x 499 mm na maltu Ytong zdící malta a vápenno-sádrovou omítkou. Nenosné 

konstrukce tvoří dvojitě opláštěné příčky Rigips se zdvojenou kovovou podkonstrukcí tl. 205 

mm (EI 90). Instalační příčky Rigips tl. 205 mm na dvojité kovové konstrukci R-CV 

75+75,opláštěná z každé strany 2x RBI(H2)12,5 - s minerální izolací tloušťky 50 mm. 

Akustické příčky Duragips tl. 125 mm na kovové konstrukci R-CW 75, opláštěná kombinací 

desek MA (DF) 12,5 mm (z vnější strany) a Rigidur 12,5mm (z vnější strany) s minerální 

izolací tl. 60 mm. Skleněné příčky FECOCENT  tl. 105 mm s požárně odolným zasklením 

(EW60/EI60), tl. skla 36 mm a příčka DORMA tl. skla 12mm. 
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V místnostech se sociálním zařízením bude proveden keramický obklad do výšky 2200 mm 

nad podlahou. 

 

Vodorovné konstrukce 

Konstrukce stropu nad suterénem je provedena pomocí monolitické železobetonové 

desky obousměrně vyztužené, tl. 250mm z betonu C20/25. 

Stropní kontrukce nad 1.NP-3.NP je zkonstruována z trapézového plechu Promat REI 

90, vyplněným vrstvou betonu. Trapézové plechy jsou uloženy na stropnice IPE 270. 

Průvlaky jsou tvořeny ocelovými kruhovými profily o průměru 245 mm a tl. 10mm 

(RO245/10). Ve většině místnostní v 1. NP-3.NP bude zhotoven zavěšený sádrokartonový 

podhled Rigips Rigiton RL 8-15-20 super. 

 Otvor v příčce Ytong bude překlenut pomocí nosných plochých překladů Ytong NOP  

IV/15/1750. 

 

Střešní konstrukce 

 Zastřešení objektu je provedeno ve dvou úrovních. Nad 2. NP a komunikačním 

koridorem tvoří zastřešení částečně pochozí část v kombinaci s lehkou zelenou střechou 

systému Optigreen  tzv. „lehkou střechou“. Nad částí řešenou v rámci bakalářské práce je 

střešní konstrukce nepochůzí střechy s asfaltovým povrchem. Odvodnění střechy je zajištěno 

pomocí metody různých spádů dovnitř dispozice, přičemž nejmenší sklon jsou 2%. 

Odvodnění je zajištěno pomocí dvou tepelně odizolovaných střešních vpustí DN 100 mm.  

Skladbu střešní konstrukce nad řešenou částí tvoří samolepící parozábrana Vedagar 

SK1,5mm, přilepena přímo na trapézový plech který je součástí stropní konstrukce nad 3.NP. 

Na ní se nachází lepící tmel Vedacoll (3 pruhy na 1m), dále tepelně izolační desk Rockeool 

Monrock max E 600x2000mm, spádová deska Rockfall tl. 60mm doplněn spádovými klíny 

(min. tl. 20mm). Dále mechanicky kotvený modifikovaný pás se skleněnou vložkou Glastek 

30 Sticker plus 3. Poslední vrstvou je celoplošně natavený modifikovaný pás Elastek 50 

Special s nosnou vložkou z polystyrenové rohože. 
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Schodiště 

V úrovních nadzemních podlaží se jedná o ocelové schodnicové schodiště, kotvené 

pomocí montované příruby do průvlaku. Profil schodnice je ocelový kruhový RO 159/10. 

Stupnice, podstupnice a mezipodesta je tvořena z profilovaného plechu tl. 8mm kotveného do 

schodnice pomocí svaru.  

V suterénu je schodiště monolitické železobetonové s nadbetonovanými stupni. 

 

Výtah 

Bude použit hydraulický výtah s jedním pístem, o nosnosti 630 kg, bezbariérový o 

rozměru 1400 x 1100 – dodavatel Výtahy Vymyslický. Prostor před výtahem splňuje 

požadavek na volnou plochu o průměru 1500 mm.  

 

Podlahy 

V objektu jsou požity různé druhy povrchů podlah v závislosti na účelu jednotlivých 

místností. V několika místnostech bude součástí konstrukce podlah podlahové vytápění. Ve 

výpisu skladeb jsou uvedeny jednotlivé druhy skladeb podlah. 

 

Obvodový plášť 

Konstrukce obvodového pláště je tvořena pomocí systému JANSEN VISS TVS, se 

svislými ocelovými profily 80x50, vodorovnými ztužujícími profily 50x50. Skladba 

obvodového pláště je uvedena ve výpisu skladeb. 

 

Tepelná izolace 

V podlahách suterénu bude použita tepelná izolace Rigips EPS 100 Z tl. 100 mm a 

Rigips EPS 70 z TL. 70 mm v podlahách od 1. NP. Soklová část je chráněna pomocí soklové 

nenasákavé tepelné izolace EPS RIGIPS SOKLDESKA tl. 100 mm. Ve střešní konstrukci je 

použita tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX E tl. 150mm doplněná o spádové 
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klíny min. tl. 20 mm. Součástí obvodového pláště je izolace RIGIPS EPS 200 S Stabil 

tl.150mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Elektrická energie: 

Elektrická energie bude napojena pomocí kabelové spojky na stávající NN vedení 

CYKY 5J (vedeno podél ulice Palackého v zemi). Za pozemkovou hranicí bude umístněna 

pojistná skříň a elektroměrový rozvaděč. 

 

Splašková kanalizace: 

Není řešeno v rámci bakalářské práce. 

 

Dešťová kanalizace: 

Bude vybudována nová dešťová kanalizace pro vedení dešťové vody. 

 

Pitná voda: 

 Vodovodní přípojka bude napojena na síť podél ulice Palackého) 

 

Plyn: 

 Napojení na středotlaký plynovodní rozvod. HUP skříň bude umístěna v místě 

připojení na budovu. 

   

Dopravní napojení: 

 Objekt je napojený na ulici II. řídy Palackého. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 Nedojde ke zvýšení požadavků na součastnou dopravní infrastrukturu. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí 

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Stavba bude plně bezbariérově přístupná. Pohyb obyvatel se sníženou mobilitou 

usnadňují 2 výtahy. Budova je navržena v souladu s obecnými předpisy na bezbariérovost 

staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

V rámci bakalářské práce není řešeno. Z mapových podkladů však vyplývá, že není 

potřeba provádět speciální ochranná opatření. 

 

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

výškový systém 

 

Vytýčení objektu bude provedeno podle výkresu C02- Vytyčovací plán. Katastrální 

mapa byla získána z podkladů přístupných na http://nahlizenidokn.cuzk.cz, geodetické údaje 

z podkladů na webových stránkách www.cuzk.cz a dostupné nivelační data 

http://bodovapole.cuzk.cz. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

S001- Objekt pobočky Úřadu práce s rozšířenou působností rekvalifikačního centra. 

SO02 -  Povrchová úprava parkoviště 

SO03 – Povrchová úprava chodníku kolem objektu  

SO04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO05 -  Přípojka plynu  

SO06 -  Přípojka vodovodu  

SO07 – Přípojka elektřiny 

SO08 – Přípojka dešťové kanalizace 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace  

 

 Odstupy od okolních objektů budou dodrženy. Stavba bude mít okolí i přilehlé stavby 

pozitivní vliv.  

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Veškeré stavební práce budou provedeny dle aktuálních technologických a 

bezpečnostních předpisů, a dále dle ustanovení ČSN. Především dle vyhlášky o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů 

daných výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů  

(č. 309/2006 SB. v platném znění). Dále budou dodrženy stanovy zákona č. 22/1997 Sb. 

v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády -  vládní nařízení 591/2006 Sb. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Použité materiály budou atestovány pro jejich použití na stavbě. Autorizovaný statik 

posoudí veškeré monolitické i ocelové prvky a konstrukce, které budou součástí stavby.  

 Zatížení působící na stavbu ani její užívání nebudou mít 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 

 

Materiály i konstrukce splňují platné požárně-technické parametry. Dále budou 

vypracovány  požárně bezpečnostní řešení  od autorizovaného technika. Podrobné řešení 

požární bezpečnosti je uvedeno v požárně technické zprávě (projektu), které nejsou 

předmětem řešení bakalářské práce. 

Případný požární zásah je možný z ulice Palackého. 

 

Všeobecně je potřeba u objektu zajistit: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany 
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4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Stavební práce v rámci realizace objektu budou prováděny tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zatěžování životního prostředí. Otřesy, prašnost, zápach i hluk budou omezeny 

na minimum. Staveniště bude řádně zabezpečeno. Odpad vzniklý při výstavbě bude roztříděn 

ekologicky uložen. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

 Materiály použité ke zhotovení stavby budou provedeny z nezávadných materiálů. Dle 

příslušných předpisů budou provedeny veškeré konstrukce. Po dobu životnosti stavby nebude 

ohroženo její užívání. 

  

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Během provozu nebude stavba nadměrným hlukem narušovat své okolí.Výskyt hluku 

při samotném užívání je řešen pomocí vhodně zvolených skladeb konstrukcí, akustickými 

podhledy a výplněmi otvorů. Okna jsou například zvolena s izolačními dvojskly. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Požadavky na energetickou náročnost budov jsou splněny. Konstrukce jsou navrženy 

dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov.  

 

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

orientace 

 

Stavba bude splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu. Bezbariérový přístup uvnitř budovy je zajištěn pomocí výtahů. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

V oblasti stavby se předpokládá nízká intenzita výskytu radonu. Území je 

poddolováno, pokles je již stabilizovaný. Stavba se nachází mimo záplavové území.  

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba nebude mít negativní dopad na obyvatelstvo. Je navržena v souladu 

s vyhláškou 501/2006 Sb. stavebního zákona. V případě havarijní situace se předpokládá 

využití veřejných prostředků na ochranu obyvatelstva.  

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 

 Objekt bude napojen na kanalizační přípojku do nejbližšího kanalizačního řádu  viz.  

příloha C01. 

 

b) Zásobování vodou  

 Objekt bude napojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku viz. příloha C01. 

c) Zásobování energiemi 

 Objekt bude napojen na stávající NN vedení CYKY 5J ( vedeno v zemi podél ulice 

Palackého). Grafické znázornění v příloze C01. 

 

d) Řešení dopravy 

 Objekt je napojen na silnici II. třídy Dobrovského. Parkoviště s celkovým počtem stání 

25 (z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu), (návrh dle ČSN 73 61 10) slouží 

pouze jako záchytné parkoviště pro potřebu zaměstnanců a návštěvníku Úřadu práce s 

rozšířenou působností rekvalifikačního centra. Pro další potřeby je umožněno parkování v 

parkovacím domě navrženém v rámci urbanistické studie v ATT IV. 
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e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Povrchovou úpravu pochozích ploch budou dlažby. Úpravy přilehlé plochy parku 

vyplívají z návrhu v rámci ATT IV. Jedná se o výsadbu travnatých ploch, nízkých ozdobných 

keřů a stromů. 

 

f) Elektronické komunikace 

 Není předmětem řešení v rámci BP. 
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C. Situace stavby 

 

C01. Architektonická situace – viz. příloha 

 

C02. Vytyčovací plán – viz. příloha 
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D. Dokladová část 

 

 Dokladová část - průkaz energetické náročnosti budovy a další posudky nejsou 

předmětem 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 nástupy staveniště 

 

Staveniště se nachází v Ostravě – Přívoze na parcele číslo 141/1. Je přístupné z ulice 

Dobrovského. Bude provedeno oplocení po celou dobu výstavby. Dále budou stanoveny 

protipožární opatření, ochrana proti krádežím a bezpečnostní opatření. Pro vedení stavby 

budou na staveništi zřízeny kanceláře, dále šatny pro zaměstnance a sociální zařízení s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Budou vybudovány dočasné komunikace pro dopravu materiálu na staveniště. 

Zásobování staveniště bude organizováno podle potřeby.  Příjezd na staveniště bude z ulice 

Dobrovského. 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Technické sítě infrastruktury neprochází stavebním pozemkem. 

 

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

 

Zřízením provizorních přípojek bude staveniště napojeno na zdroje vody a elektřiny. 

 

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

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Proti vstupu nepovolaných osob na staveniště bude staveniště oploceno. Pracovníci 

staveniště budou před zahájením prací seznámeni s bezpečnostními předpisy a s povinností 

užívání předepsaných ochranných pomůcek.  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození veřejných zájmů. 

 

f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

 Zařízení bude tvořeno pomocí provizorních objektů. V zásobovacím prostoru bude 

uložen stavební materiál. Dále bude součástí staveniště chemické WC, kontejner staveništní a 

kontejner na stavební odpad. Dodavatel určí další potřebné zařízení. 

 

 

g) Popis staveb zařízení vyžadující ohlášení stavby 

 

 Veškeré stavební zařízení nevyžadují povolení ani ohlášení, jelikož jsou ve formě 

kontejnerů nevyžadujících základ. 

 

 

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 

 

Koordinátor BOZP bude zajištěn stavebníkem. Přístup na staveniště bude povolen 

pouze osobám k tomu oprávněným, vybavených ochrannými pracovními prostředky. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

 Zhotovitel zajistí dodržení zákonu o chemických látkách a nebude ohrožovat kvalitu 

vod. Zajistí také recyklaci vzniklých odpadů a jejich uložení na skládku. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby:     5/2013 

 

Předpokládaný termín ukončení stavby:    9/2014 

 

Délka výstavby: 16 měsíců 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé 

objekty nebo provozní soubory samostatně v členění 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

 

2. Inženýrské objekty 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

3. Provozní soubory 

Není předmětem bakalářské práce. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva SO01 

 

a) Účel objektu  

 

 Objekt bude veřejně přístupný a je tvořen dvěma provozními celky. První část 

třípodlažní tvoří zázemí pro pobočku Úřadu práce, druhá dvoupodlažní je určena pro zázemí 

rekvalifikačního centra. Jednotlivé provozní celky jsou vzájemně propojeny v úrovni 2. NP 

pomocí komunikačního koridoru s kancelářemi.  

 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Novostavba je součástí nově navrhovaného centra Přívozu v rámci ATT III. 

Pozorovatele zaujme nejen svým tvarem (hmotou), ale také celoprosklenou fasádou 

s kombinací průhledných a neprůhledných (barevných) skel ve vertikálním členění.  

 Navrhovaná budova je tvořena dvěma provozními částmi, z  nichž má každá 

samostatný vstup a je schopná fungovat nezávisle na druhé. V první třípodlažní části je 

umístěno zázemí pobočky Úřadu práce, ve druhé dvoupodlažní plocha určená 

rekvalifikačnímu centru. Obě funkce se v budově prolínají pomocí spojovacího 

komunikačního koridoru v úrovni 2. NP. V rámci bakalářské práce je řešena část budovy 

s provozem pobočky Úřadu práce. 

 V úrovni 1. NP se prostřednictvím hlavního vchodu dostaneme do vstupního prostoru 

s hlavními vertikálními komunikačními prostory a zázemím recepce s informační službou. 

V tomto podlaží se dále nachází kanceláře s otevřeným prostorem tzv. open office (pro tři 

pracovnice), a sociální zázemí. Ve 2. NP se nachází propojující komunikační koridor s 

kancelářskými prostory a halou s čekárnou, dále denní místnost pro zaměstnance, veřejná 

internetová místnost a sociální zázemí včetně úklidové a technické místnosti. 3.NP je využito 
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kanceláří ředitele se sekretariátem, zasedací místností a sociálním zázemím. Z toho podlaží je 

možný vstup na pochozí část střechy nad částí objektu tvořenou dvěma podlažími. 

 Suterén je určen pro skladovací prostory a šatny pro zaměstnance údržby budovy. 

 

 

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

Kapacity SO01:   pobočka Úřadu práce:  15 osob 

   Rekvalifikační centrum:  5 osob 

Podlahová plocha řešené části SO01: suterén:  262 m
2 

 1. NP:   223 m
2 

       2. NP:  406 m
2
 

       3.NP:   224 m
2
 

                                                           celkem:   1114 m
2
 

Zastavěná plocha SO01:                                             834 m
2
 

Obestavěný prostor SO01:    7230 m
2 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 Suterén je z  monolitické železobetonové konstrukce, na kterou je osazen ocelový 

skelet. Nosný systém nadzemních podlaží je tvořen pomocí ocelového skeletu složeného ze 

sloupů z kruhových profilů RO273/14 v půdorysném rastru 7,5 x 7,5 m a průvlaků taktéž z 

kruhového profilu RO245/10. Ocelový skelet umožňuje velké rozpětí sloupů potřebné 

k uvolnění celé plochy podlaží. Ve 2.NP je použita k překlenutí velkého rozpětí mezi vrcholy 

podstav jednotlivých krychlí příhradová konstrukce, která je na konstrukci skeletu uložena 

kloubově. Ve 2.NP je příhradová konstrukce předsazena před příčku oddělující prostor haly-

čekárny (dále v textu nazýván jako komunikační koridor) s místnostmi jednotlivých kanceláří, 

čímž vytváří zajímavý architektonický prvek interiéru. 
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     Konstrukce stropu nad suterénem je provedena pomocí monolitické železobetonové 

desky obousměrně vyztužené, tl. 250mm z betonu C20/25. Stropní kontrukce nad 1.NP-3.NP 

je zkonstruována z trapézového plechu Promat REI 90, vyplněným vrstvou betonu. Trapézové 

plechy jsou uloženy na stropnice IPE 270. Ve většině místnostní v 1. NP-3.NP bude zhotoven 

zavěšený sádrokartonový podhled Rigips Rigiton RL 8-15-20 super. 

 Střecha nad řešenou částí  je jednoplášťová plochá s odvodněním dovnitř. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Návrh jednotlivých konstrukcí je proveden dle platných norem (ČSN 730540 – 2 

Tepelná ochrana budov) tak aby splnily normativní požadavek na součinitele prostupu tepla. 

Skladby jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Objekt bude založen na základových pasech o různých šířkách, v závislosti na různých 

velikostech zatížení jednotlivých částí objektu. Pásy budou provedeny z prostého betonu třídy 

C25/30.  Konstrukce základů budou uloženy na zhutněný štěrkopískový násyp Id > 0,67 mm, 

tl. 150mm. Pro prostup přípojek a inženýrských sítí budou v základech zabetonovány 

chráničky a zemní pásky. 

 

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

účinků 

 Objekt je navržen tak, aby negativně neovlivňoval životní prostředí. Je proveden 

v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, §14 Zk. Č. 254/2001 Sb. o 

vodách, dále dle §26 odst. 4 Zk. Č. 185/2001 Sb. o odpadech, Zk. Č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší před znečišťujícími látkami. 
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h) Dopravní řešení 

Objekt je napojený na ulici II. řídy Palackého. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 Výskyt radonu v podloží je nízký. Území je poddolováno, ale pokles reliéfu je již 

stabilizován.  Objekt není v povodňovém území. Podrobnější průzkumy by mohly zjistit 

případné škodlivé vlivy. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy, včetně předpisů bezpečnosti práce, 

především vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
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1.1.2 Výkresová část 

Výkresová část je přiložena pod označením: 

C01  Architektonická situace   M 1:500 

C02  Vytyčovací plán    M 1:500 

F01  Základy     M 1:50 

F02  Půdorys suterénu    M 1:50 

F03 Půdorys 1NP     M 1:50 

F04 Půdorys 2NP     M 1:50 

F05  Půdorys 3NP     M 1:50 

F06 Řez A - A´     M 1:50 

F07  Řez B - B´     M 1:50 

F08 Stropní konstrukce    M 1:50 

F09 Střecha     M 1:50 

F10 Pohledy     M 1:100 

F11  Vizualizace          - 

F12 Specifikace výrobků a prvků        - 

 

1.2 Stavebně konstrukční část 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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1.4 Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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G. Specializace – architektura 

 

 Předmětem mé specializace je návrh interiéru haly s čekárnou, která je zároveň 

komunikačním koridorem propojujícím dva provozní celky, které se v objektu nachází. 

Prostor je řešen jako monotónní bílá scéna, doplněná černými kovovými konstrukčními prvky 

(sloupy, příhradová konstrukce).  Vybavení tvoří tvarově zalomené lavice, konferenční stolky 

s židlemi. V prostoru jsou také rozmístěny informační panely a kiosky. 

 Prostor je řešen z hlediska jednotlivých prvků v něm obsažených a jejich materiálů 

včetně barevného provedení. 

Výkresy architektonického detailu jsou v příloze označeny: 

G01 Návrh interiéru - podhled  

G02 Návrh interiéru – stěny 

G03 Návrh Interiéru – půdorys s vybavením 

G04 Návrh interiéru - vizualizace 
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5. Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce „Pobočka Úřadu práce s rozšířenou působností 

rekvalifikačního centra“ v Ostravě – Přívoze bylo vypracování dokumentace pro provedení 

stavby dle podkladů z předešlé urbanistické a architektonické studie zpracované v rámci ATT 

III a ATT IV. 

 

 Objekt jsem se snažila navrhnout jako uživatelsky i esteticky hodnotný. Svým 

výrazem nebude negativně narušovat své okolí, ale naopak jej bude vhodně doplňovat. 

Zároveň vytvoří příjemné prostředí pro zaměstnance i uživatele. 

 Přínosem této práce je pro mě je rozšíření znalostí v oblasti ocelových konstrukcí, 

stavebních technologií materiálů. 
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7. Seznam příloh 

 

 

Architektonicko-stavební část 

 

C01  Architektonická situace      M 1:500 

C02  Vytyčovací plán       M 1:500 

F01  Základy        M 1:50 

F02  Půdorys suterénu       M 1:50 

F03  Půdorys 1NP        M 1:50 

F04  Půdorys 2NP        M 1:50 

F05  Půdorys 3NP        M 1:50 

F06  Řez  A – A´        M 1:50 

F07  Řez B - B´        M 1:50 

F08 Stropní konstrukce       M 1:50 

F09  Tvar střechy        M 1:50 

F10  Pohledy                   M 1:100 

F11 Vizualizace              -  

F12 Specifikace výrobků a prvků            - 

  

 

Specializace – architektura 

 

G01 Návrh interiéru – podhled                -  

G02 Návrh interiéru – stěny             - 

G03 Návrh interiéru – půdorys s vybavením           -  

G04 Návrh interiéru - vizualizace                 - 
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