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Anotace 

 

 Předmětem mé bakalářské práce bylo propojit architektonický návrh se stavebně-

technickými požadavky na stavbu. Navrhnout objekt, aby při užívání fungoval bez jakýchkoli 

zásadních problémů, bylo hlavním úkolem. Studie navržené stavby byla výsledkem procesu 

pochopení a uchopení území. Proto ke změně konceptu či výrazu stavby z důvodu stavebně-

technických požadavků nemohlo dojít. Často jsem se musela uchylovat ke kompromisům, ale 

nakonec došlo ke správné souhře obou aspektů.  Nejdůležitějším kritériem při navrhování 

stavby ale nakonec bylo, aby dobře sloužila uživatelům po stránkách provozních, 

technických, či estetických. Navržený objekt už není jen myšlenkou, ale skutečným 

realizovatelným projektem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

The subject of my thesis was to connect the architectural design and construction 

technical requirements for building. Suggest object to the use of work without any major 

problems, was the main task. The study of proposed the construction was the result of the 

process of understanding and grasping the territory. Therefore could not occur to change the 

concept or expression the construction due to construction and technical requirements. I often 

had to resort to compromises, but ultimately there was a good combination of both aspects. 

Finally, the most important criterion of design of building, that has been well served to users 

through the pages of operational, technical, and aesthetic. The proposed building is no longer 

just an idea, but a real viable project. 
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Úvod 

 

 Tématem bakalářské práce je street centrum v Karviné-Hranicích. Areál, ve kterém je 

navržený objekt situován, je navržen na nezastavěném pozemku, který je obklopen stavbami s 

občanskou vybaveností, průmyslovou a bytovou zónou. Po urbanistické studii jsme účel 

celého areálu určili jako kulturně sportovní, z důvodu nedostatečné nabídky těchto 

volnočasových aktivit ve městě Karviná. Na místě navrženého areálu v současné době stojí 

skatepark, ale s malou rozlohou a ve špatném stavu. Z toho důvodu jsme se rozhodli venkovní 

skatepark rozšířit a přistavit k němu ještě dvě budovy s podobnými provozy.  Jedna z těchto 

budov je předmětem mé bakalářské práce. 

Z hlediska komerčního využití bylo a stále je řešené území velmi atraktivní a zatím 

stále nedořešené. Chtěli jsme zachovat atmosféru místa, ale zároveň i pozvednout úroveň části 

města z hlediska využití volného času. Z těchto počátečních záměrů vyšel koncept staveb a 

později i jejich funkce i vzhled. Stavba street centra pohltila mnoho různých provozů 

dohromady a jako jediná ze staveb propojuje kulturu a sport. I díky těmto skutečnostem 

vznikla stavba s netradiční náplní.  

Mladí je dynamické, nevyrovnané, a proto i tyto vlastnosti vystihují i můj navržený 

objekt. Dosáhla jsem jich díky konstrukci vnějšího pláště. Je vytvořen pomocí dřevěných 

ohýbaných vazníků spojených vaznicemi a opláštěných polykarbonátem a plechem. Vnější 

konstrukce má také ochranou funkci a vytváří komunikační prostor pro samostatné části 

jednotlivých provozů. Celá stavba je vytvořena tak, aby byla mladým generacím blízká, ale 

zároveň nebyla nepříjemná starším. Ve všech částech navrženého objektu je kladen důraz na 

účelnost a funkčnost. 

 Bakalářská práce se detailněji zabývá částí objektu, což je budova s provozem vnitřní 

horolezecké stěny, nahrávacího studia a kinosálu.  
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2. Textová část projektové dokumentace 

    (řídí se vyhláškou 499/2006 Sb.) 

 

A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje 

 

Název stavby: Street centrum v Karviné-Hranicích – část s provozem horolezecké 

stěny, kinosálu a nahrávacího studia 

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:   Karviná-Hranice  

Okres:    Ostrava 

Stavební úřad:  Karviná 

Katastrální území:  Karviná-Hranice, parc. č. 2515/1, 2552, 2552/3, 2545, 2546, 2543, 2508/11 

Katastrální úřad: Karviná 

Kraj:   Moravskoslezský 

Zadavatel:   Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

   Katedra architektury 

   Ludvíka Podéště 1875/17 

   708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel:   Gabriela Vyhnánková 

Vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Student 

Konzultant PS:  Ing. Kateřina Kubenková 

Konzultant spec.: Ing. arch. Igor Krčmář 

Datum odevzdání: 6. 5. 2013 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a                       

     o majetkoprávních vztazích 

 

Stavební pozemek se nachází v obci Karviná v části Hranice, která spadá pod 

katastrální území obce Karviná. Čísla parcel jsou 2515/1, 2552, 2552/3, 2545, 2546, 2543, 

2508/11 a nezastavěný a nevyužitý prostor v blízkosti plaveckého bazénu, střední průmyslové 

školy, obchodní a bankovní akademie. Terén je mírně svažitý a po provedení terénních úprav 

bude navržený objekt postaven na dvou výškových úrovních. První část (řešená v bakalářské 

práci) bude postavena na úrovni terénu 242,96 m.n.m., druhá část objektu pak o dva 

nadmořské metry výše teda v úrovni 244,96 m.n.m Bpv. Parcely jsou ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava. Celková plocha pozemku je 6700m², 

zastavěná plocha 1 785 m². 

 

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

      infrastrukturu 

 

Osobní průzkum lokality 

 Lokalitu jsem osobně navštívila, abych pochopila ráz místa a začlenila mou navrženou 

stavbu do prostředí tak, aby obnovila a oživila zdejší okolí a kulturní i sportovní život 

obyvatel. 

 

Radonový průzkum 

Zařazení pozemku dle radonového indexu se řídí § 94 vyhl. č. 307/2002. Měření 

radonu nebylo provedeno, protože se jedná o školní práci. 

 

Geologický průzkum 

 

Geologický průzkumy neovlivní následnou výstavu. Geologické podloží je tvořeno 

čtvrtohorními usazenými horninami: hlíny, spraše, štěrky.  
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Hydrogeologický průzkum 

 

 Hydrogeologický průzkum nebyl v této lokalitě proveden. Nemůže zde vzniknout 

zvodnělý horizont a podzemní voda zatím také nebyla nalezena. Proto je možné počítat jen 

s vodou srážkovou.  

 

 

Poddolování 

  

Pozemek není poddolován. 

 

Záplavy 

 

 Oblast se nenachází v záplavovém území. V blízkosti se nenachází žádné vodní toky. 

 

Mapa rizik – záplavy (5 – 100-letá voda) 

Zdroj: < ikatastr.cz > 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Řešené území bude připojeno na místní komunikaci Leonovova v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. Parkoviště u plaveckého bazénu bude rozšířeno o další parkovací stání 

pro hosty centra mládeže. Kapacita pro areál street centra je 30 parkovacích stání. 

 Technická infrastruktura vede podél vedlejší komunikace. Všechny inženýrské sítě 

potřebné pro fungování street centra jsou vystavěny a budou připojeny k objektu. Kanalizace 

je smíšená, dešťová i splašková.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Vlastníci pozemku (Moravskoslezský kraj i Statutární město Karviná) souhlasí 

s výstavbou a všechny požadavky těchto orgánů budou vyslyšeny a bude jim vyhověno. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Stavba je navržena v moderní architektuře, která koresponduje s architekturou 

zrekonstruovaného plaveckého bazénu. Objekt splňuje všechny obecné požadavky na 

výstavbu. Pokud se budou technologické postupy dodržovat, dojde i ke splnění podmínek 

v zák. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 502/2006 a dalšími platnými zákony. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

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

 

Funkce řešeného objektu je v souladu s územním plánem. Stavební parcely jsou dle 

platné územně plánovací dokumentace součástí návrhové zastavitelné plochy U-C (zóna 

centrální) - zóna občanské vybavenosti, U-A - zóna rekreace, tělovýchovy a 

zájmové činnosti. V zóně centrální (U-C) převládají zařízení celoměstského a nadměstského 

charakter. 
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g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

     území  

 

 Stávající objekty v okolí pozemku nejsou spjaty s výstavbou a neomezují ji. Výstavba 

může začít bezprostředně po terénních úpravách. 

 

h) Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

 Časový plán výstavby stanoví přesnou dobu výstavby. Předpokládaná doba výstavby 

od 07/2013 do 01/2015.  

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové na ochranu životního     

   prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaj o podlahové ploše budovy bytové či 

   nebytové     v    m², a o počtu bytů v budovách bytových nebytových  

 

 Zastavěná plocha:   1 785m²  

 Celková plocha areálu:  6 700m² 

 Plocha řešené části areálu:  597m² 

 Rozměry celého objektu:  123 x 16,8 m 

 Výška stavby:    16 m – výška nejvyššího bodu 

 Orientační náklady na stavbu: 10 710 000 Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

  

Řešené území se nachází v centrální části města Karviná (Karviná- Hranice). Z 

hlediska komerčního využití je tohle místo velmi atraktivní a zatím stále nedořešené. Naše 

řešené území se nenachází v žádné památkové zóně. Napojení na dopravní infrastrukturu jsme 

vyřešili rozšířením stávajícího parkoviště plaveckého bazénu, který se nachází v blízkosti 

řešeného areálu. Toto parkoviště je napojeno na ulici Leonovova. Parcely č. 2515/1, 2552, 

2552/3, 2545, 2546, 2543, 2508/11 jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a 

Statutárního města Karviná. Pozemek je ze západu ohraničen místní komunikací v ulici Rudé 

armády, z východu pak sportovištěm ve formě plaveckého bazénu a ze severu a jihu pak 

školskými zařízeními (střední škola průmyslová, obchodní a bankovní akademie). Technická 

infrastruktura je vedena podél výše zmíněné ulice Rudé armády. Pozemek je mírně svažitý. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

 Urbanistickým řešením dané oblasti jsme se zabývali v pátém semestru, kdy jsme 

pracovali ve čtveřici společně s Michalem Durajem, Ondřejem Kabeláčem a Martinou 

Malaníkovou. Zadáním bylo urbanisticky vyřešit nezastavěný a nepoužívaný prostor 

v Karviné-Hranici.  Hlavní myšlenka našeho konceptu byla oddělit průmyslovou zónu od míst 

k bydlení a vytvořit rekreačně-sportovní veřejný prostor. Náš pozemek se nachází v těsné 

blízkosti středních škol a plaveckého bazénu. I díky již stávajícímu sportovnímu zázemí, jsme 

se rozhodli zastavět pozemek převážně sportovně orientovanými stavbami. Dalším důvodem 

pro volbu kulturně-sportovního území byl fakt, že město Karviná není v ohledu na 

volnočasové aktivity obyvatel dobře vybavena a to i přesto, že jsou sporty jako např. házená 

v Karviné velmi oblíbené.  

Kvůli husté okolní zástavbě a špatnému dopravnímu napojení jsme na pozemek 

umístili parkovací objekt, umístěný v těsné blízkosti kruhového objezdu. Tento objekt je 

propojen pěší lávkou s víceúčelovou halou. Při řešení tvaru jsme navázali na rekonstrukci 

plaveckého bazénu, která se uskutečnila v duchu organické architektury. Při upřesnění tvaru 
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navrhovaných objektů nás ovlivnila i průmyslová zóna, která se nachází na západním okraji 

námi řešeného pozemku. Chtěli jsme vytvořit určitý kontrast průmyslových objektů se 

stavbami pro volnočasové aktivity.  

 Podrobnějším urbanistickým návrhem jednotlivých staveb se pak každý zabýval sám. 

Při svém architektonickém návrhu jsem se zabývala myšlenkou budovy pro volný čas 

mladých a však aby nepobuřoval i starší generace. Výsledkem tohoto řešení je sice stavba ve 

stylu organické architektury, ale ne nevkusně moderní či přehnaně výstřední. Navřený objekt 

má svou jedinečnou tvář vytvořenou dostupnými materiály. Komplex čítá budovu street 

centra a venkovního skateparku. Budova je tvarově přizpůsobená ploše skateparku.  

 Architektonické řešení objektu vychází z jednotlivých provozů uvnitř. Vytvořila jsem 

tři jednotlivé „budky“ a každý z nich z jinou funkcí. Kvůli rozdílným výškám a požadavku 

komunikačního prostoru jsem vytvořila plášť z dřevěných lepených vazníků z modřínového 

dřeva různých výšek. 

Předmětem bakalářské práce je řešení části objektu, ve které se nachází provoz 

horolezecké stěny, kinosálu a nahrávacího studia. Celá tato část je obdélníkového tvaru.  

 

c) Stavebně-technické řešení objektu 

 

Provozní uspořádání budovy  

 

  Řešený objekt je rozdělen na tři části. V první části (řešená v bakalářské práci) se 

prolíná sportovní odvětví s odvětvím kulturním. Sportovní oblast je zastoupena horolezeckou 

stěnou a zázemím pro ni, které je tvořeno hygienickým zařízením (sprchy a toalety) a 

prostorem pro šatní skřínky. Horolezecká stěna je jak vnitřní, tak i venkovní. Stěna je 

samostatná konstrukce. Kulturní pak reprezentuje nahrávací studio s hygienickým zařízením a 

kinosál. Všechny tyto provozy je možnost si zamluvit pro soukromé akce či setkání.  

V dalších dvou „budkách“ jsou navrženy taneční sály se zázemím a malířský ateliér. Další 

náplní objektu je občerstvovací zařízení, wc pro veřejnost a kancelář pro správce budovy. 

Hlavní funkcí komunikačního prostoru je přesun lidí, ale v letních či jarních měsících bude 

sloužit např. i jako výstavní prostory či prostory pro různé workshopy. Komunikační prostor 

se tudíž nebude vytápět. V zimních měsících bude provoz omezen. 
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 Kapacity pro provozy jsou : 

- horolezecká stěna vnitřní      10 osob 

- nahrávací studio     5   osob 

- kinosál       20 osob 

 

Konstrukční systém 

 

 Vnější konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými ohýbanými vazníky z modřínového 

dřeva, které jsou ztuženy soustavou vaznic spojující vazníky k sobě. Tyto vaznice také slouží 

jako opěrný systém pro pokrytí pláště, které je tvořeno polykarbonátem a titan zinkovým 

plechem. Vnitřní konstrukce je zděná a tvojí ji tvárnice z Porothermu Ti Profi, který je 

vyplněn tepelnou izolací. Vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny z Ytongu o různých tloušťkách. 

 

Zemní práce 

 

 Bude proveden výkop do hloubky základových konstrukcí. Výkop bude zapažen 

ocelovým pažením a odvodněn. Vytýčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího plánu. 

Před započetím zemních prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Poté bude 

proveden výkop jámy pro řešený stavební objekt. Výkopy budou realizovány strojně. 

Stavební jámy budou zapaženy v souladu s BOZP. Vykopaná hornina bude uskladněna na 

parcele na místě tomu určeném a bude použita při případných úpravách a dokončovacích 

pracích. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry je nutno před prováděním základů ověřit 

autorizovaným geologem a tuto zjištění uvést do stavebního deníku.  
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Základy 

 

 Základové konstrukce budou vytvořeny jako základové pásy z prostého betonu. 

Základové pásy pod vazníky tvoří základový rošť, kvůli zamezení jejich pohybu a jsou 

spojeny i se základovými pásy zděného objektu. Vše z prostého betonu. Nahrávací studio má 

vlastní základové konstrukce v podobě základových pásů kvůli vibracím 

vytvořených hudbou. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Svislá nosná konstrukce vnějšího pláště je tvořena dřevěnými lepenými ohýbanými 

vazníky z modřínového dřeva. Vazníky jsou trojkloubové parabolické. Jsou opatřeny 

ochranným nátěrem. Šířka průřezu vazníku je 200mm a délka průřezu v dolní části 700mm. 

Vnitřní nosnou konstrukci vytvářejí obvodové stěny o tloušťce 440mm. 

 

Obvodový plášť 

 

 Vnější konstrukce, sloužící jako střecha pro vnitřní konstrukci, je kryta 

polykarbonátovými tvarovanými panely vyrobenými na zakázku individuálně pro tuto stavbu 

a titan zinkovým plechem dodávaným v rolích. Všechny tyto krycí materiály jsou zvoleny 

kvůli jejich tvárnosti.  Obvodový plášť vnitřní konstrukce je tvořen výrobky Porotherm Ti 

Profi. 

 

Příčky 

 

 Příčky jsou navrženy z Ytongu. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Strop je tvořen Spiroll panely délky 12,2m a různé šířky. Nad horolezeckou stěnou 

jsou položeny panely tloušťky 400mm a nad nahrávacím studiem, šatnou pro horolezeckou 

stěnu a kinosálem panely 300mm. Podhled neuvažuji. Nahrávací studio má vlastní strop 

z důvodu akustiky. Je tvořen monolitickou železobetonovou deskou s průvlaky. 
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Schodiště 

 

 Všechny budovy jsou jednoposchoďové, tudíž nenavrhujeme schodiště. 

 

Výtahy 

 

 Všechny budovy jsou jednoposchoďové, tudíž nenavrhujeme výtah. 

 

Střešní plášť 

 

 Zastřešení nad zázemím pro horolezeckou vnitřní stěnou, nahrávacím studiem a 

kinosálem zajišťuje vnější konstrukce, střešní plášť je tedy tvořen polykarbonátem a titan 

zinkovým plechem. Polykarbonátové panely jsou ukotveny na vazníky pomocí hliníkových 

U-profilů. Titan zinkový plech je pak pokládán a připevňován pomocí mechanických spojů. 

 Zastřešení nad vnitřní horolezeckou stěnou je navrženo jako plochá střecha se 

zaatikovými žlaby. Spád střešních ploch je 2,5 %.  

 

Podlahy 

 

 Na podkladní vrstvu tvořenou nevyztuženým betonem C16/20 bude položena 

hydroizolace, tepelná izolace o tloušťce 100 mm, další vrstvou C16/20 a různou podlahovou 

vrstvou podle toho, v jakém provozu je řešena. V nahrávacím studiu a kinosálu zastupují 

podlahovou vrstvu kobercové čtverce Hyka, ve vlhkých provozech dlažba Siko a 

v horolezecké stěně marmoleum. 

 

Tepelné izolace   

 

 U obvodových stěn je tepelná izolace součástí tvárnice (Porotherm Ti Profi), u spodní 

stavby jsem zvolila jako tepelnou izolaci pěnový polystyren tloušťky 100 mm, ve styku se 

zeminou pak XPS tloušťky 100mm, u stropu nad nahrávacím studiem, kinosálem a šatnami 

také extrudovaný polystyren tloušťky 200mm a u střechy jsem navrhla Polydek spádové 

klíny, min. tloušťka 150 mm a max. tloušťka 350 mm. Polydek spádové klíny jsou zároveň 

spádovou i tepelněizolační vrstvou. 
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Úpravy povrchů vnější 

 

 Úpravy vnějších povrchů vnitřní konstrukce jsou zajištěny pomocí tepelně izolačních 

omítek Porotherm.  

 

Úpravy povrchů vnitřní 

 

 Na vnitřní konstrukce z vnitřní strany bude nanesena omítka Porotherm Universal a 

popřípadě i obklad u vlhkých provozů a nahrávacího studia. Vnitřní strana vnější konstrukce 

zůstane bez úprav. 

 

Obklady stěn vnitřní 

 

 V nahrávacím studiu jsou navrženy akustický obklady po celém obvodu místnosti a na 

stropě tloušťky 80mm. V šatně a hygienickém zařízení vnitřní horolezecké stěny je obklad 

tvořen z dlaždic Siko do výšky od 1500 do 2500 mm. 
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Výplně otvorů 

 

 Okna a dveře jsou řešena ve specifikaci výrobků. 

 

Elektroinstalace 

 

 Rozvody NN navrhne TZB specialista. Předpokládá se vedení v  příčkách a přiznané u 

stropů. 

 

Vnitřní vodovod 

 

 Vnitřní vodovod bude navržen specialistou TZB. Veden bude v příčkách. 

 

Vytápění objektu 

 

 Objekt bude vytápěn prostřednictvím teplého vzduchu. Vytápění je zajištěno 

vzduchotechnikou a zařízení je umístěno mezi vnitřní a vnější konstrukcí. Vzduchotechnika 

bude navržena specialistou TZB. 

 

Vzduchotechnika 

 

 Větrání v objektu bude nucené prostřednictvím vzduchotechniky, která bude umístěna 

mezi vnitřní a vnější konstrukcí. 

 

Požárně technické řešení 

 

 Objekt je rozdělen na požární úseky podle provozu. První úsek je tvořen vnitřní 

horolezeckou stěnou a jejím zázemím (šatnou s hygienickým zázemím, nářaďovnou) a je 

opatřen požárními dveřmi typu EW 30DP3. Dalšími dvěma úseky jsou kinosál a nahrávací 

studio s WC, taktéž opatřeny požárními dveřmi stejného typu.  Jsou navrženy dvě únikové 

cesty pro bezpečný únik osob. K budově je zajištěna příjezdová cesta pro požární vozidla. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Řešené území bude připojeno na místní komunikaci Leonovova v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. Parkoviště u plaveckého bazénu bude rozšířeno o další parkovací stání 

pro hosty centra mládeže. Kapacita pro areál street centra je 30 parkovacích stání. 

 Technická infrastruktura vede podél vedlejší komunikace. Všechny inženýrské sítě 

potřebné pro fungování street centra jsou vystavěny a budou připojeny k objektu. Kanalizace 

je smíšená, dešťová i splašková.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

 Stavba nebude mít zásadní negativní dopad na životní prostředí. Odpady ze stavby 

budou zlikvidovány dle platných předpisů. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

 Bezbariérový přístup je plně zajištěn v kulturních provozech objektu. V řešené části 

stavby to je kinosál i nahrávací studio. Vstupy i venkovní plochy jsou navrženy bezbariérově. 

Bezbariérové WC je situováno v prostřední části objektu a docházková vzdálenost k němu je 

20m. V řešené části stavby se bezbariérové WC nenachází. 

 

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

dokumentace 

 

 Není předmětem bakalářské práce.  
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

 V situaci doložené ve výkresové části bakalářské práce je zakreslená přesná poloha 

stavby s vytyčovacími body podle vytyčovací osy. 

 

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

soubory 

 

 V přiložené výkresové části je vykreslena situace stavby. Předmětem bakalářské práce 

je řešení části objektu.  

 

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

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

 

 Objekt při jeho provozu nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani 

pozemky. Naopak by měla stavba mít jen pozitivní vliv na okolí. 

 Po dobu výstavby by nemělo staveniště ovlivňovat okolí. Staveniště bude navrženo 

takovým způsobem, aby neovlivňovalo běžné fungování okolního prostoru. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Všechny práce na staveništi a jiné pracovní činnosti musí být prováděny dle zákonů a 

vyhlášek platných na území ČR. Patří k nim vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31. července 1990 o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce. Je nutné dodržovat i jiné předpisy, například: 

§ 9 vyhl. ČÚBP č. 48/1982, která se týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu výstavby 

a po dobu užívání stavby. 

Dále vyhl. č. 131/98 Sb.,  132/98 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. skládající se 

z prováděcích vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 48/1992. 

Všichni účastníci výstavby jsou povinni se zavázat, že budou tyto zákony a vyhlášky 

dodržovat. Také že projdou školením o BOZP. Ze zákona taktéž vyplývá, že investor je 
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povinen zajistit koordinátora BOZP, který má za úkol kontrolovat dodržování všech 

bezpečnostních postupů a předpisů.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Stavba je navržena dle statického výpočtu tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby, 

k přetvoření částí ani celé konstrukce, aby nedocházelo k poškození vnitřních částí, vybavení 

ani technického zařízení v důsledku přetvoření stavby, aby nedošlo k poškození celé stavby 

v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

 Všechny materiály a konstrukce jsou voleny tak, aby splňovaly požárně-technické 

předpisy aktuálně platné. Požárně-technická dokumentace není předmětem bakalářské práce.  

Zejména je důležité zajistit:  

a) Zachování stability a únosnosti konstrukce po předepsanou dobu 

b) Zamezit šíření požáru a kouře  

c) Zabránit přechodu požáru na vedlejší stavbu 

d) Umožnit snadnou a rychlou evakuaci osob a zvířat 

e) Umožnit bezpečný zásah požárních jednotek 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Všechny místnosti se větrají pomocí nuceného větrání a stavba nevyžaduje dodatečné 

hygienické předpisy. Vliv na životní prostředí nebude negativní, naopak je stavba navržena i 

z přírodních materiálů. Realizace ani provoz budovy nevyžadují žádné zřizování prvků pro 

ochranu obyvatelstva. Stavba nezasahuje do ochranných pásem.   

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

 Pokud se budou uživatelé stavby chovat dle racionálního uvážení, nehrozí žádné 

nebezpečí při užívání stavby. 
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6. Ochrana proti hluku a otřesům 

 

 Při provozu stavby a areálu by nemělo docházet k nadměrnému hluku, tudíž stavba 

nebude omezovat okolní zástavbu a prostředí. Otřesům docházet nebude. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Budova je navržena tak, aby byly splněny tepelně-technické požadavky a aby 

nedocházelo k nežádoucí ztrátě ani zisku tepla. Komunikační prostor nebude vytápěn.  

 

8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Bezbariérový přístup je plně zajištěn v kulturních provozech objektu. V řešené části 

stavby to je kinosál i nahrávací studio. Vstupy i venkovní plochy jsou navrženy bezbariérově. 

Bezbariérové WC je situováno v prostřední části objektu a docházková vzdálenost k němu je 

20m.  V řešené části stavby se bezbariérové WC nenachází. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 

bezpečnostní pásma apod. 

 

 Okolní prostředí nevykazuje vůči stavbě žádné škodlivé vlivy. I když se areál nachází 

v blízkosti místní komunikace na ulici Rudé armády, stavbu ani venkovní skatepark 

z hlediska hluku omezovat nebude. Stavba nezasahuje do ochranných pásem a nenachází se 

na poddolovaném území. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo města. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odpadní voda bude odváděna do místní kanalizace. 

 

b) Zásobování vodou 

  

Objekt bude napojen na místní vodovodní přípojku, která vede podél silnice na ulici 

Rudé armády. 

 

c) Zásobování energiemi 

  

Stavba bude napojena na rozvodnou síť, která vede v blízkosti plaveckého bazénu. 

Objekt je také napojen na místní rozvod tepla. 

 

d) Řešení dopravy 

  

Při urbanistické studii jsme navrhli nové parkoviště pro areál prodloužením stávajícího 

parkoviště pro plavecký bazén. Přístup na parkoviště je z místní komunikace na ulici 

Leonovova. Kapacita parkoviště je 30 parkovacích míst. 
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e) Povrchové úpravy stavby včetně vegetačních úprav 

 

 Pochozí plochy budou vytvořeny z betonové velkoplošné dlažby. Plochy pro 

zásobování a odbyt materiálu nákladními vozidly budou vybetonované, silnice a parkoviště 

pro zaměstnance a zákazníky budou z asfaltu. Navržení areálu zahrnuje i navržení zeleně – 

keřů a travnatých ploch. 

 

f) Elektronická komunikace 

 

 Objekt bude napojen na stávající sdělovací síť. 

 

C. Situace stavby 

 

C01 – Zastavovací a koordinační situace  – viz. seznam příloh 

C02 – Vytyčovací výkres – viz. seznam příloh 

 

D. Dokladová část 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Architektonické a stavebně-technické řešení 

 

1. Technická zpráva 

a) účel objektu 

 

Navržený objekt je součástí sportovně-kulturního volnočasového areálu pro mládež.  

Areál se skládá z venkovních ploch pro skatepark a dva objekty (jeden z nich můj navržený 

objekt). Ve své bakalářské práci se blíže zabývám částí budovy s provozem kinosálu, 

horolezecké stěny a nahrávacího studia. Tři části stavby jsou samostatnými domky se 

společným komunikačním prostorem, který je vytvořen vnější konstrukcí objektu (vnějším 

pláštěm s vazníky a vaznicemi).  

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav 

v okolí objektu 

 

 Objekt je složen ze dvou samostatných nosných konstrukcí. Prvním z nich je dřevěná 

konstrukce tvořena lepenými ohýbanými vazníky z modřínového dřeva splňující funkci 

střechy, druhou je pak samotná budova s provozem horolezecké stěny, nahrávacího studia a 

kinosálu, která je ukrytá pod výše zmíněnou dřevěnou venkovní konstrukcí. Tento systém 

jsem zvolila z prostého důvodu. A sice, aby byl pomocí vazníků, vaznic, polykarbonátu a 

plechu vytvořen komunikační prostor mezi jednotlivými domečky s rozdílným provozem. 

Venkovní dřevěný plášť má více výškových úrovní podle potřebných výšek daných provozů. 

Tvar stavby opisuje venkovní skate plochu a díky tomu se vytvořilo specifické zalomení 

objektu (viz. Výkresová část – CO1 – Zastavovací a koordinační situace). Architektonickým 

záměrem bylo vytvořit určitý azil pro mládež a nejen pro ni, který působí pohodovým 

dojmem na své okolí. Vytvořila jsem prostor pro setkávání lidí a pro rozvíjení jejich koníčků. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

 Zastavěná plocha objektu:  1785m²  

 Celková plocha areálu:  6700m² 

 Plocha řešené části objektu:    597m² 

 Obestavěný prostor řešené části: 1059m³ 

 Rozměry celé stavby:     123 x 16,8m 

 Výška stavby:        16m – výška nejvyššího bodu 

 Orientační náklady na stavbu: 10 710 000 Kč 

 

Rozloha jednotlivých místností v m²: 

 Vnitřní horolezecká stěna     230,0m² 

 Šatna pro horolezeckou stěnu       29,7m² 

 Hygienické zařízení - sprchy pro horolezeckou stěnu   11,5m² 

 Toalety pro horolezeckou stěnu      13,3m² 

 Kinosál         56,8m² 

 Nahrávací studio        30,9m² 

 Chodba k nahrávacímu studiu      11,4m
2
 

 Toalety k nahrávacímu studiu        9,3m
2 

 

 Úklidová místnost          2,4m
2
 

 Technická místnost          4,2m
2
 

  

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

jeho požadovanou životnost 

 

 Vnější konstrukce je tvořena lepenými ohýbanými vazníky z modřínového dřeva 

(průřez 200x700mm), které jsou kloubově ukotveny do země. Vazníky jsou zajištěny 

soustavou modřínových vaznic, které ztužují a připojují vazníky k sobě. Na vazníky 

pokládám a kotvím titan-zinkový plech a polykarbonátové speciálně vyrobené panely, které 

slouží jako opláštění. Všechny dřevěné prvky jsou opatřeny obrannými nátěry. Rozměry 

vaznic jsou 150x250mm a délky jsou různé.  
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Vnitřní konstrukce je zděná. Nosné obvodové stěny jsou z Porothermu Ti Profi a mají 

tloušťku 440mm a splňují tepelně-technické požadavky.  

 Dřevěné vazníky utvářejí exteriérovou i interiérovou atmosféru. Polykarbonát 

umožňuje prostup tepla a světla dovnitř konstrukce a je taky mírně průhledný. Všechny 

použité materiály mají dobré vlastnosti pro zachování dlouhé životnosti objektu. 

 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 

 Konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly tepelně-technické vlastnosti. 

 

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

hydrogeologického průzkumu  

 

Protože stavební pozemek není poddolován a nebyla zjištěna ani hladina podzemní 

vody, nepředpokládají se žádná zvláštní opatření. 

 

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

 

 Objekt nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se negativní 

dopad na životní prostředí ani na okolní prostředí a obyvatelstvo. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Řešené území bude připojeno na místní komunikaci v ulici Leonovova v místě 

stávajícího plaveckého bazénu. Parkoviště u plaveckého bazénu bude rozšířeno o další 

parkovací stání pro hosty centra mládeže. Kapacita pro areál street centra je 30 parkovacích 

stání. Dopravní situace kolem řešeného území není kritická, tudíž není potřeba zvláštních 

úprav. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, opatření proti radonu 

 

 Stavba se nachází ve městě Karviná v části Hranice. V okolí je několik staveb 

občanské vybavenosti, ale i bytové domy či rodinné domky. Jediným ohrožením by mohly 
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být emise z projíždějících aut po silnici na ulici Rudé armády, ale ta není tak silně 

frekventovaná, abychom museli zajistit nějaké speciální opatření.  

 

j) Dodržení všeobecných požadavků na výstavbu 

 

 Všeobecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. 

 

2. Výkresová část 

 

A) Architektonicko-stavební část 

C01   – Zastavovací a koordinační situace  M 1:500 

C02   – Vytyčovací výkres    M 1:500 

F01   – Půdorys základů    M 1:50 

F02    – Půdorys podlaží    M 1:50 

F03  – Řez A-A‘     M 1:50 

F04  – Řez B-B´     M 1:50 

F05   – Výkres konstrukce stopu   M 1:50 

F06  – Výkres konstrukce střechy   M 1:50 

F07   – Půdorys střechy    M 1:50 

F08-1    – Pohledy     M 1:100 

F08-2    – Pohledy       M 1:100 

P01  – Specifikace výrobků 

 

B) Specializace - architektonický detail 

 

G01 – Architektonický detail vstupní části do objektu 

 

C) Převzaté podklady 

Vizualizace 

/Podklad: Semestrální práce Ateliérová tvorba IV/ 
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Stavebně-konstrukční část 

1. Technická zpráva 

 

a) Popis navrhnutého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího nosného 

systému stavby při návrhu jeho změny 

  

 Konstrukce je popsána výše. Základové konstrukce budou vytvořeny jako základové 

pásy z prostého betonu C16/20. Základové pásy pod vazníky tvoří základový rošť, kvůli 

zamezení jejich pohybu a jsou spojeny i se základovými pásy zděného objektu. Vše 

z prostého betonu. Základy jsou umístěny do nezámrzné hloubky 800mm pod povrchem 

terénu. Nahrávací studio já vlastní základové konstrukce v podobě základových pásů kvůli 

vibracím z hudby. 

 

Rozměry pásu viz. výkres F01 – Půdorys základů. 

 

Skladba podlah 

 

Na podkladní vrstvu tvořenou nevyztuženým betonem C16/20 bude položena 

hydroizolace, tepelná izolace z pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm, u styku se zeminou 

tepelná izolace je navržena z nenasákavého extrudovaného polystyrenu, další vrstvou C16/20 

a různou podlahovou vrstvou podle toho v jakém provozu. V nahrávacím studiu a kinosálu 

zastupují podlahovou vrstvu kobercové čtverce Hyka, ve vlhkých provozech dlažba Siko a 

v horolezecké stěně marmoleum. 

 

Skladba obvodových stěn 

 Obvodové stěny budou tvořeny Porotherm tvárnice Ti Profil tloušťky 400mm. Omítky 

obvodových stěn jsou zajištěny Porotherm TO tloušťky 30mm a dvě vrstvy Porotherm 

Universal omítky obě po tloušťce 5mm. Tepelný posudek viz. Příloha F12. 
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Skladba stropu 

 

 Strop je tvořen Spiroll panely délky 12,2m a různé šířky. Nad horolezeckou 

stěnou jsou položeny panely tloušťky 400mm a nad nahrávacím studiem, šatnou pro 

horolezeckou stěnu a kinosálem panely 300mm. Opatřena tepelnou izolací o tloušťce 200mm. 

Podhled neuvažuji. Nahrávací studio má vlastní strop z důvodu akustiky. Je tvořen 

monolitickou železobetonovou deskou s průvlaky. 

 

b) Navrhnuté výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Materiály použité při návrhu jsou certifikované. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatický a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosných 

konstrukcí 

 

 Byl proveden statický výpočet únosnosti ohýbaných lepených vazníků, lepených 

vaznic a návrh počtu svorníků potřebných k ukotvení vazníků. Všechny výpočty vyhověly. 

 

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

 

 Vnější konstrukce je atypická, viz. výkresová část, detail ukotvení viz výkres 

Architektonický detail. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit stabilitu konstrukce, 

případně sousedních staveb 

 

 Při návrhu nebylo užito žádných zvláštních stavebních technologií ani materiálů. 

 

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

postupů 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

¨ 
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

 Kontrola zakrývaných konstrukcí má za úkol technický dozor investora. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborná literatura, software 

 

 Viz. seznam použitých zdrojů. 

 

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

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

j) Výkresová část 

 

 Viz. výkresová dokumentace 

 

k) Statické posouzení 

 

 Viz bod c). 

 

l) Požárně bezpečnostní řešení 

  

 Objekt je rozdělen na požární úseky podle provozu. První úsek je tvořen vnitřní 

horolezeckou stěnou a jejím zázemím (šatnou s hygienickým zázemím, nářaďovnou) a je 

opatřen požárními dveřmi typu EW 30DP3. Dalšími dvěma úseky jsou kinosál a nahrávací 

studio s WC, taktéž opatřeny požárními dveřmi stejného typu.  Jsou navrženy dvě únikové 

cesty pro bezpečný únik osob. K budově je zajištěna příjezdová cesta pro požární vozidla. 
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3. Závěr 

 

 Zadáním mé bakalářské práce „Street centrum v Karviné-Hranicích“ bylo sestavit 

dokumentaci pro stavební povolení. Na základě již navržené studie ze třetího ročníku jsem 

vytvořila budovu s vyřešením všech stavebně-technologických částí a zároveň jsem se snažila 

zanechat charakteristický ráz stavby. V některých situacích jsme musela přistoupit ke 

kompromisu mezi architektonickým návrhem a stavebními požadavky, ale i přesto koncept 

zůstal zachován. Vznikl objekt prospěšný lidem a zároveň i plně funkční, který dotváří 

prostředí svou jedinečností. Z počáteční vize na volnočasové centrum pro mládež jsem svůj 

projekt posunula až do fáze stavby, která by za účasti několika dalších specialistů mohla být 

úplná.  

Tato bakalářská práce mi rozšířila obzory jak v oboru pozemního stavitelství, tak i 

v oboru technického zařízení budov a konstrukcí staveb, které bezpochyby využiji ve svém 

dalším studiu i v budoucím zaměstnání. 
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