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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

 

 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka: 

 

název stavby:                         Sportbar a restaurace vč. přípojek na inženýrské sítě, příjezdů a 

parkoviště                                                

druh stavby:                   Novostavba   

místo stavby:                      Ostrava-Přívoz, ulice Palackého a Hlučínská, na k.ú. Moravské 

Ostravy a Přívozu, o celkové výměře 4 580 m2 

okres:                            Ostrava  

stavební úřad:    MMO Ostrava, odbor výstavby a životního prostředí 

katastrální území:               Moravská Ostrava a Přívoz,  

katastrální úřad:                Ostrava 

kraj:                                    Moravskoslezský 

investor:                            VŠB-TU Ostrava 

    17.listopadu 15/2172,  

Ostrava-Poruba, 708 33 

vedoucí projektu  Ing. arch. Jan Zelinka  

konzultant projektu  Ing. Kateřina Kubenková      

vypracoval:                Martin Limanovský, 1. máje 655, Bílovec 

stavební náklady:                  cca 35 000 000,00 Kč  

termín realizace:     06/2013  - 09/2014   

zhotovitel:                     Bude určen ve výběrovém řízení   

 

b) Základní charakteristika stavby: 

 

 Stavební objekt č.01 bude dvoupodlažní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu 

30,9 x 15,9 m a bude 7,8 m vysoký. Nosná konstrukce objektu bude prefabrikovaný skelet. 

Objekt bude zastřešený plochou střechou, která bude odvoděna vnitřní instalační šachtou.  

Stavební objekt č.01 bude sloužit účelu stravování, tedy jako restaurace a bar. Provoz  

restaurace a baru bude mít společný hlavní vchod a samostatný vchod pro zaměstnance 

v blízkosti navrhovaného parkoviště z ulice Palackého. Restaurační část v 1.NP zahrnuje 
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krytou venkovní terasu, zázemí restaurace, sklady, kancelář, technickou místnost, sociální 

zázemí a hlavní odbytovou místnost. Bar situovaný v 2.NP zahrnuje navíc salonek, a šatny 

pracovníků. Dále budou realizovány plochy přístupové, obslužné a parkové úpravy. 

 

c) Využití a zastavěnost území  

 

Stavební pozemek je součástí schválené územně plánovací dokumentace Územního 

plánu města Ostravy (schválený 17. 5. 2011). Stavební pozemek se nachází ve městě Ostrava, 

v místní části Přívozu, na pozemcích parcel č. 137/1/2, 506, 482, 481, 613, 614, 2940, 

136/3/6/7/9, 134/1/2/3. Pozemek je vedený jako živnostenské území. Dle nově navrhované 

urbanistické studie jsou pozemky nevyužívané. Nejedná se o kulturní památku, stavba se 

nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 

d) Údaje o provedených průzkumech  

 

V průběhu projekčních prací byla provedena prohlídka místa stavby a okolí, viz. 

Ateliérová tvorba III. a IV.. Dále byl proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický, 

kontaminační a radonový průzkum pro výstavbu v rozsahu nezbytně nutném. V průběhu 

výstavby bude proveden záchranný archeologický průzkum. 

 

e) Požadavky dotčených orgánů  

 

 Projektová dokumentace respektuje veškeré do doby tvorby dokumentace známé 

požadavky dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků 

řízení. Splnění dalších požadavků není předmětem této projektové dokumentace. Případné 

změny v průběhu výstavby budou zapracovány do projektové dokumentace DSP – 

dokumentace skutečného provedení, a budou předem řádně projednány a odsouhlaseny 

s dotčenými účastníky řízení. 

 

f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

  

Stavba respektuje obecné požadavky na výstavbu a bude respektovat ČSN, platné 

vyhlášky, předpisy a technologické postupy týkající se výstavby, zejména v oblasti BOZP a 

PO. 
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g) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí  

 

 Území dotčené stavbou spadá pod schválený Územní plán města Ostravy. Navrhovaný 

záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Dotčené území je vymezeno 

Územním plánem města Ostravy jako ŽÚ – živnostenské území. Dle regulativů funkčního a 

prostorového uspořádání v této zóně vymezených v přílohách k vyhláškám o závazných 

částech územního plánu města Ostravy vyplývá, že navrhovaná stavba patří mezi funkční 

využití vhodné, tj. administrativa, výstavní prostory, stravování. 

 

h) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby  

 

 Stavba není věcně, ani časově podmíněna žádnou další související stavbou. 

 

i) Předpokládaná lhůta výstavby  

 

 Zahájení stavby:  06/ 2013 

 Dokončení stavby:  09/ 2014 

 

 Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na 

základě technických možností dodavatele. 

 

j) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy  

 

předpokládaná cena      35 mil. Kč 

zastavěná plocha -  objektu č.01   490,00 m
2
 

celkový obestavěný prostor objektu č.01    3,920 m
3
 

plocha vjezdu s parkovištěm – objekt č.03     416,00 m
2
 

zpevněné plochy + přístupový chodník      100,00 m
2
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B. SOUHRNNA TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) Zhodnocení staveniště  

 

Pozemky k umístění stavby – k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz jsou vedeny především 

jako ostatní plocha, využití manipulační plocha. Jedná se o pozemky situované na východním 

okraji městské části Přívoz, poblíž řeky Odry, v rovinatém terénu. V dané lokalitě 

nepředpokládáme dle doložených podkladů o záplavových oblastech zvýšené riziko záplav. 

Dotčené pozemky leží asi 750 m od řeky Odry a nenachází se v záplavovém území. Přístup na 

pozemek je po asfaltové komunikaci z ulice Palackého. Na pozemku jsou umístěny stávající 

stavby. Nacházejí se zde dřeviny a trvalé porosty. Jsou to porosty neudržované.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

b.1) Urbanistické řešení  

  

 Vlastní urbanistické řešení je v základní koncepci dáno dopravním napojením, 

hranicemi a tvarem pozemku. Navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací. Dotčené území je vymezeno Územním plánem města Ostravy jako ŽÚ – 

živnostenské území. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této zóně 

vymezených v přílohách k vyhláškám o závazných částech územního plánu města Ostravy 

vyplývá, že navrhovaná stavba patří mezi funkční využití vhodné, tj. administrativa, výstavní 

prostory, stravování. 

Urbanistické řešení vycházelo z existence inženýrských sítí na pozemku a jejich 

ochranných pásem. Snahou bylo maximální a efektivní využití pozemku. Bylo počítáno 

s parkovištěm na okraji pozemku pro 29 míst, z toho minimálně 2 místa budou vyhrazena pro 

osoby ZTP. Osazení objektu vychází z urbanistického konceptu. Tomu se přizpůsobilo rovněž 

množství a velikost zeleně. Střední část pozemku bude využívána jako travnatá plocha 

s hlavní funkcí shromažďování osob. Hlavní vstupy do objektů jsou řešeny z místní ulice 

Palackého zpevněnou plochou.  
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b.2) Architektonické a výtvarné řešení  

 

Architektonické řešení vychází z požadavků na jednoduchý kompaktní objekt, který 

bude provozně a funkčně komunikovat s přilehlou zástavbou, bude svým měřítkem odpovídat 

lokalitě svého situování. Na pozemek je objekt umístěn tak, že respektuje přirozenou stavební 

linii danou okolní zástavbou podél hranice pozemku a svým architektonickým řešením 

navazuje na navržené urbanistické řešení městské části Přívoz. Plochy kolem budovy, klidové 

a parkové plochy budou ozeleněny trávou a keři. Architektonické řešení SO č.01 se 

soustřeďuje zejména na funkční dispoziční řešení a jednoduché hmotové uspořádání. 

Materiálově jsou fasády objektu řešeny v kombinaci kovových a plně zasklených. Kovový 

rám a pohledový členěný rastr fasády vycházejí ze schématu fotbalové branky se sítí a 

navozují sportovní atmosféru objektu. 

 

c) Technické řešení stavby  

 

Nosná konstrukce objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet - sloupy 300 x 300 

mm, průvlaky typu L a obrácené T, ztužidla. Strop je tvořen předpjatými stropními panely 

Spiroll tl. 200 mm - všechny prvky prefabrikovaného skeletu jsou podrobně popsány ve 

výkrese tvaru. Obvodový plášť tvoří atypický modulový plášť (od firmy SIPRAL - popř. 

SCHUCO) ze skla a hliníkových profilů. Střešní konstrukce je plochá střecha s krytinou 

z modifikovaných pásu PBS. Stavba respektuje obecné požadavky na výstavbu a bude 

respektovat ČSN, platné vyhlášky, předpisy a technologické postupy týkající se výstavby, 

zejména v oblasti BOZP a PO. 

 

c.1) Zemní práce 

 

 Výkopové práce budou prováděny jako otevřené, příp. pažené. Způsob řešení vychází 

z geologického průzkumu. Prováděné práce budou v souladu s platnými předpisy, zejména co 

se týká BOZP. Zemní práce budou vyhotoveny v souladu s Plánem kontroly eroze a 

sedimentace. 
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c.2) Základové konstrukce  

 

Zákl. konstrukce je tvořena z prefabrikovaných ŽB patek ve kterých jsou kotevní 

kalichy na sloupy. Nosné sloupy jsou kotveny do kalichů montážními ocelovými prvky a 

betonovou zálivkou. Alternativně je možno použít integrované prefabrikované sloupy 

s patkou (systém Goldbeck Bau). Na patky jsou po obvodu položeny prefabrikované 

základové panely. Mezi nimi je v celé ploše vybetonována základová deska tl. 150 mm 

(vyztužena KARI sítěmi) po horní hranu kalichů a základových panelů. Na tuto plochu se 

položí hydroizolace, tepelná izolace a konstrukce podlahy.  

 

c.3) Uzemňovací soustava 

 

 V podkladových betonech a v základech bude umístěna uzemňovací soustava. V 

podlahové desce bude provedeno vyrovnání potenciálu. Podrobné řešení není předmětem této 

práce. 

 

c.4) Svislé konstrukce  

 

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300x300 mm a 

nosné zdi tl. 300 mm. Obvodový plášť tvoří atypický modulový plášť od firmy SIPRAL - 

popř. SCHUCO. V zděné části tvoří obvodový plášť nosné stěny z tvárnic POROTHERM s 

tepelnou izolací zakryté atypickým modulovým pláštěm, který je opřeny o průvlaky, ztužidla 

a sloupy. Nosné zdivo je navrženo z tvárnic a tvarovek POROTHERM, příčky z tvárnic 

YTONG. 

 

c.5) Vodorovné konstrukce  

 

Vodorovné konstrukce tvoří stropní prefabrikované železobetonové panely Spiroll tl.  

200 mm, které jsou uložené na průvlacích typu L a obrácené T a na nosných zdech. Ve 

spárách mezi panely je položena výztuž přivařena k průvlakům a zalitá zálivkovou maltou. 

Všechny prostupy inženýrských sítí, vedených přes stropní konstrukci a střešní konstrukci 

budou utěsněny pomocí pružných tmelů. Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny dle typu a účelu 
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místnosti a dle požadavků technologie. Pro zařízení prostupů o ploše většího rozsahu budou 

použity atypické stropní panely dle statického návrhu. 

 

c.6) konstrukce  

 

Hlavní schodiště v objektu je dvouramenné. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, 

železobetonová, uložená na atypický podestový a mezipodestový panel. Šířka 

schodišťového ramene 1300 mm. Jedno rameno má 11 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm. Další schodiště v objektu je schodiště 

pro zaměstnance. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. má 11 schodišťových stupňů. 

Šířka schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm.  

 

c.7) Výtahy 

 

 V blízkosti hlavního schodiště bude hydraulický výtah, navržený s ohledem na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Je tvořený nosnou železnou konstrukcí a je 

prosklený. Druhý výtah jídelní slouží k dopravě pokrmů.  

 

c.8) Střešní konstrukce  

 

Jedná se o nepochůzí střechu, nosným prvkem jsou předpjaté stropní prefabrikované 

železobetonové panely Spiroll tl. 200 mm. Odvádění srážkové vody je řešeno dovnitř 

dispozice přes střešní vpusť situovanou do instalační šachty. Vyspádování střechy je řešeno 

spádovanou vrstvou tepelné izolace. 

 

c.9) Podlahy  

  

 Podlahy v celém objektu jsou řešeny s ohledem na použití podlahového systému 

vytápění a jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a 

hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Nášlapné vrstvy 

podlah jsou voleny dle typu a účelu místnosti a dle požadavků technologie:  
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 Keramická dlažba (protiskluzná) velkoformátová je navržena ve vstupní části – v přízemí 

objektu, kde je větší požadavek na estetický dojem. 

 

 Keramická dlažba (protiskluzná) bude v chodbách a na schodištích. 

 

 V prostorách restaurace a baru bude keramická velkoformátová dlažba. V zázemí pak bude 

keramická dlažba s požadovanou protiskluzností. 

 

 Nášlapné vrstvy v sociálních zařízeních, umývárnách a v kuchyních budou z keramické 

protiskluzné dlažby do voděodolného tmelu. 

 

 V  kancelářích v přízemí i v patře a v salonku bude koberec nebo PVC. 

 

c.10) Hydroizolace  

 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena jako PVC-fólie. Hrany jednotlivých 

pásů se musí překrývat minimálně o 150 mm.  Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit 

funkci izolace proti radonu. Jednotlivé spoje budou výhradně provedeny dle propozic 

výrobce.  

 

c.11) Tepelná izolace – zvuková izolace  

 

 Střešní plášť je opatřen tepelnou izolací a vodotěsnou krytinou – viz střešní plášť. 

Nášlapné vrstvy podlah v přízemí budou opatřeny tepelnou izolací tl. 80 mm. Fasádní plášť 

bude řešen kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm – viz obvodový plášť. Vstupní 

dveře a okna budou  provedena z tepelně izolačního dvojskla (součinitel prostupu tepla U = 

1,1 W/m
2
K) do hliníkových profilů. 

 

c.12) Požárně dělicí stěny 

 

 Mezi jednotlivými požárními úseky jsou navrženy dělicí stěny s předepsanou požární 

odolností – viz projekt PBŘ. Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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c.13) Úpravy povrchů  
 

Omítky 

 Zděné stěny budou oboustranně omítnuté. Před omítáním bude připraven podklad dle 

použité techniky zdění. Konečná úprava povrchu zděných stěn bude provedena malbou. 

V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad. Dlaždice jsou lepené na 

vápenocementovou omítku hydroizolačním lepícím tmelem a zaspárovány spárovací hmotou 

s protiplísňovou přísadou.  

 

Nášlapné vrstvy podlah 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny dle typu provozu a účelu místnosti vždy 

s ohledem na použití podlahového systému vytápění. 

 

c.14) Úpravy venkovního prostoru  

 

Ve venkovním prostoru budou realizovány plochy přístupové, obslužné a parkové 

úpravy. Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c.15) Podhledy 
 

 Podhledové konstrukce jsou navrženy v celém podlaží. Podhledy jsou minerální 

kazetové. Rozměr kazet je 600 x 600mm. V  sociálním zařízení jsou navrženy hladké 

sádrokartonové podhledy s odolností proti vodě. Nosný rošt je typový z tenkostěnných 

ocelových pozinkovaných nosníků a táhel a závěsných a kotevních prvků. 

 

c.16) Skladby podlah: 

 

SK1  

KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm 

VYROVNÁVACÍ STĚRKA 10 mm 

TOPNÝ SYSTÉM (REHAU - VARIO) SE SYSTÉMOVOU PODLOŽKOU 70 mm 

TI - IZOLAČNÍ DESKY XPS 80 mm 

HI - PVC FÓLIE 5 mm S OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ 

PODKLADNÍ BETON (C20/25) S VÝSTUŽ KARI SÍTĚ 150 mm 

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 mm 

ROSTLÁ ZEMINA 
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SK2  

KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm 

VYROVNÁVACÍ STĚRKA 10 mm 

BETONOVÁ DESKA (C20/25) 130 mm 

TI - IZOLAČNÍ DESKY XPS 80 mm 

HI - PVC FÓLIE 5 mm S OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ 

PODKLADNÍ BETON (C20/25) S VÝSTUŽ KARI SÍTĚ 150 mm 

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 mm 

ROSTLÁ ZEMINA 

 

SK3 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm 

PÍSEK 40 mm 

STRUSKA 100 mm 

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 mm 

ROSTLÁ ZEMINA 

 

SK4 

BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK 60 mm 

ŠTĚRKOPÍSEK 150 mm 

NASYPANÁ ZEMINA 200 mm 

ROSTLÁ ZEMINA 

 

SK5 

KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm 

VYROVNÁVACÍ STĚRKA 10mm 

TOPNÝ SYSTÉM (REHAU - VARIO) SE SYSTÉMOVOU PODLOŽKOU 70 mm 

NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 200 mm 

VZDUCHOVÁ MEZERA 200 mm 

ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S TEPELNOU IZOLACÍ 250 mm 
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SK6 

KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm 

VYROVNÁVACÍ STĚRKA 10 mm 

TOPNÝ SYSTÉM (REHAU - VARIO) SE SYSTÉMOVOU PODLOŽKOU 70 mm 

NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 200 mm 

VZDUCHOVÁ MEZERA 450 mm 

ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SE ZVUKOVOU IZOLACÍ 12,5 mm 

 

c.17) Skladba střechy: 

 

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 2x S PBS VLOŽKOU + ZÁSYP 10 mm 

SPÁDOVÁ VRSTVA Z PPS S NAKAŠÍROVANÝMI PÁSY 50-200 mm 

PPS BEZ SPÁDU SE SYSTÉMOVOU PODLOŽKOU 200 mm 

NOSNÁ ŽB. KONSTRUKCE STŘECHY 200 mm 

PAROZÁBRANA  

ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 

SE ZVUKOVOU IZOLACÍ 12,5 mm 

 

Přístup na střechu objektu je umožněn výlezem na střechu v zázemí baru. 

 

c.18) Skladba obvodového pláště 

 

A) ATYPICKÝ MODULOVÝ PLÁŠŤ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OD FIRMY SIPRAL 

- popř. SCHUCO 

 

B) ATYPICKÝ MODULOVÝ PLÁŠŤ  

  

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 150 mm 

 NOSNÁ STĚNA Z TVÁRNIC POROTHERM 300 mm 

 VPC OMÍTKA + ŠTUK 20 mm 

 

C) OBVODOVÝ SKLENĚNÝ PLÁŠŤ SCHUCO FW 60 
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c.19) Truhlářské konstrukce  

 

Viz. výkres č. 16 - výpis truhlářských výrobků.  

 

c.20) Klempířské výrobky  

 

Viz. výkres č. 16 - výpis klempířských výrobků. 

 

c.21) Zámečnické výrobky  

 

Viz. výkres č. 16 - výpis zámečnických výrobků. 

 

c.22) Hliníkové výrobky  

 

Viz. výkres č. 16 - výpis hliníkových výrobků. 

 

c.23) Sanitární výrobky  

 

Viz. výkres č. 16 - výpis sanitačních výrobků. 

 

c.24) Vzduchotechnika a klimatizace místností  

 

 Pro větrání prostorů je navržena vzduchotechnická jednotka s přívodem a odvodem 

vzduchu, s teplovodním ohřevem a rotačním rekuperátorem. Tato jednotka bude zabezpečovat 

požadované podmínky v určených prostorech, spouštění bude dle časových programů. VZT 

jednotka bude regulována na konstantní hodnotu foukané teploty. Podrobný návrh řešení 

vzduchotechniky a klimatizace není předmětem řešení.  

 

c.25) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů  

 

 Konstrukce obvodového a střešního pláště objektu bude navržena tak, aby její tepelně-

technické vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a jejím posledním 

změnám a Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.  

 Výplně okenních otvorů jsou navrhnuty profilu hliníkového s tepelně izolačním 

dvojsklem U=1,1 W/m2K. Tepelné hodnoty jsou pouze informativní a podrobnější řešení této 

problematiky není součástí řešení této práce.  
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

 

d.1) Domovní inženýrské sítě  

 

V objektu je navržena oddílná kanalizace dešťová a splašková. V restauraci je 

navržena kanalizace z prostoru kuchyně přes lapač tuků a v hale bude technologická 

kanalizace. Svislé potrubí se vede převážně instalační šachtou. Návrh domovního 

technologického zařízení budovy není součástí řešení této práce.  

 

d.2) Venkovní inženýrské sítě  

 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a na elektrickou energii 

vedenou v zemi. Místa, kde přípojky vedou do objektu a z objektu, jsou podrobně popsány ve 

výkrese č. 3. Přípojky bude nutno vybudovat. Výkopové práce budou prováděny v souladu s 

dodržením všech bezpečnostních předpisů. Přesný návrh technologického zařízení budovy 

není součástí řešení této práce. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury  

 

Požadavky územního plánu jsou dodrženy. Na počátku stavby je nutno nejdříve 

vybudovat vjezdy z komunikací, které budou zároveň vjezdem na parkoviště, dále přípojky 

vody a elektrické energie. Dešťové a splaškové vody budou svedené potrubím do revizní 

šachty a přípojkou do jednotné kanalizace. Bude zařízena přípojka CCTV a internet. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí  

 

Vlivy stavby na životní prostředí byly vyhodnoceny v dokumentu dle zák. č. 100/2001 

Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Plánovaná realizace záměru nepředstavuje 

významný rušivý zásah do zákonných kritérií a znaků jednotlivých charakteristik krajinného 

rázu. Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou respektována (vodovod, energetické 

a sdělovací vedeni nadzemní i podzemní, kanalizace, plyn), v případě jejich narušení je 

příslušné technické řešení odsouhlaseno s příslušným správcem technické infrastruktury. 
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 Dotčené území se nenachází v zátopovém území. Dotčené území se nenachází v území 

se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Chráněné a památkové území se v dané 

lokalitě nenachází, ani území s jiným stupněm ochrany ( CHKO apod. ). 

 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

 

Jedná se o stavbu bezbariérovou, stavební řešení objektu vyhovuje pohybu osob 

s omezenou schopností pohybu či orientace. Na parkovišti se počítá s nutným počtem 

parkovacích míst pro imobilní občany. Sociální zařízení a návrh komunikací pro pěší 

zohledňuje vyhlášku 369/2001 Sb., která usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

h) Průzkumy a měření jejich vyhodnocování a začlenění jejich výsledku do 

projektové dokumentace  

 

V průběhu projekčních prací byla provedena prohlídka místa stavby a okolí, viz. 

Ateliérová tvorba III. a IV. .V uvažované lokalitě byl v rámci předchozího stupně 

projektových prací proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický, kontaminační a 

radonový průzkum pro výstavbu v rozsahu nezbytně nutném.  

Pozemek pro výstavbu byl polohopisně a výškopisně geodeticky zaměřen, byl 

vytvořen místní výškový systém, dle kterého budou objekty osazeny do terénu. Stavby budou 

vytýčeny dle vytyčovacího plánu zpracovaného oprávněnou osobou na základě situace 

s objekty osazenými do terénu. Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém : B.p.v. .  

 V dané lokalitě nepředpokládáme zvýšené riziko záplav. Pozemek se nachází asi 750 

m od řeky Odry mimo záplavovou oblast. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna cca 1 

m pod úrovní základové spáry a nebude mít žádný vliv na výstavbu. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém  

 

 Jako podklad pro vytýčení stavby slouží katastrální mapa a PD ve stupni DUR, kterou 

zpracovateli předal stavebník a která pro projekt používá výškový systém Balt p. v. 

 

Viz. výkres č. 4. – vytyčovací situace 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory  

 

SO č. 01 –Restaurace a sportbar  

SO č. 02 – Kanceláře a obchod  

SO č. 03 – Parkoviště a terénní úpravy  

 

PS č. 01 – Výtahy  

PS č. 02 – Kuchyňské vybavení 

 

IO č. 01 – Kanalizační a vodovodní přípojka  

IO č. 02 – Energetické přípojky  

 

Tato technická zprava řeší pouze SO č. 01.  

 

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

negativními účinky provádění stavby a po jejich dokončení resp. jejich 

minimalizace  

 

 Stavba, technologická, TZB a vodohospodářská zařízení jsou řešena tak, aby tyto vlivy 

byly redukovány na minimum. Hygienické limity stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací budou plněny, při výstavbě bude 

plněn hygienický limit pro stavební práce (tzn. limit LAeq,T = 65 dB). Fázi výstavby lze 

formálně považovat za krátkodobý plošný zdroj znečišťování ovzduší (příprava staveniště, 

výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice, 

významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost). Při 

manipulaci se sypkými materiály a zeminou dodavatel musí vhodnými technickými a 

organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost. V případě potřeby je třeba 

zabezpečit skrápění plochy staveniště. Během zemních prací zajistí zhotovitel průběžné 

čištění veřejných komunikací. Prašné a hlučné práce nebudou prováděny v nočních hodinách 

a ve dnech pracovního klidu. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle zákona č.309/2006 Sb. V průběhu realizace zajistí 

stavebník výkon funkce koordinátora BOZP. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Stavební objekt je navržen na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu 

životnosti stavby a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů. Je nutný statický 

návrh a posudek základových konstrukcí vzhledem k vlastnostem zeminy, dále 

železobetonových nosných konstrukcí a schodiště. Tato činnost není součástí projektu. 

 

3. Požární bezpečnost  

 

Podrobně popsáno v samostatné zprávě požárního specialisty, odstupové vzdálenosti 

vyhovují, není potřeba zřizovat zvláštní opatření protipožární ochrany. Po dokončení bude 

objekt vybavený prostředky protipožární ochrany, budou zpracovány a schváleny směrnice, 

požární rizika, plán únikových cest apod. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 

 V navrhovaném provozu bude vyhovující pracovní prostředí řešeno lokálním nebo 

prostorovým odsáváním s odpovídajícím výkonem. Vlivy prachu nebo chemické vlivy se v 

pracovním prostředí neprojeví, zaměstnanci nebudou těmto vlivům vystaveni. 

Objekt bude mít minimální vliv na životní prostředí. Vzhledem k umístění a druhu 

činnosti bude objekt narušovat okolní zástavbu minimálním rozsahem, a to pouze  emisí 

z hluku automobilů zaměstnanců a dovozu materiálu a zvýšenou prašnosti a hlukem po dobu 

výstavby – podrobněji bude řešeno a upřesněno ve smlouvě s budoucím zhotovitelem. 

Zvýšené trvalé rušení hlukem, emisemi a světlem se nepředpokládá. Nepříznivé vlivy na 

obyvatelstvo zprostředkovaně přes složky životního prostředí (voda, půda) se 

nepředpokládají. V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla 

být zdrojem venkovního elektromagnetického záření. Ostatní vlivy (biologické či jiné) se 
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nepředpokládají. Znečištění prachem z odsávání digestoří v kuchyni bude řešeno v rámci VZT 

(filtry, zástěny apod.) 

 

5. Bezpečnost při užívání  

 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 

úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při 

provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

 

6. Ochrana proti hluku  

 

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 – Z1. 

Akustické úpravy musí zaručit, aby se pracovníci vzájemně nerušili a aby nebyli rušeni zvuky 

z technických provozů. VZT jednotky na střeše objektu musí být instalovány včetně tlumičů 

(a budou zakapotovány), aby bylo zabráněno šíření hluku do okolí. 

Nejedná se o výrobní objekt, objekt a provozy v něm neprodukují hluk. Ve venkovním 

prostoru je zdrojem hluku automobilová doprava, a to zásobování (navážení a distribuce 

zboží) od dodávkových, případně malotonážních nákladních automobilů, přijíždějící 

zákazníci a příjezdy a výjezdy zaměstnanců. Objekt bude mít minimální vliv na zvýšení 

dopravy.  Nachází se v bezprostřední blízkosti místní komunikace.  Případné rušení nočního 

klidu provozem bude řešeno v souladu s místně platnou vyhláškou a případnou úpravou 

otvírací doby. 

 

7. Úspora energie  
 

 Konstrukce obvodového a střešního pláště objektu je navržena tak, aby její tepelně-

technické vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a jejím posledním 

změnám a Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. 

Objekt je navržen a proveden tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění a větrání 

byla co nejnižší. Zásobování pitnou vodou bude přes stávající vodovodní přípojku, kapacity 
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jsou neměnné. Alternativně by mohlo být řešeno elektronickým systémem (inteligentní 

budova), to ale nebylo součástí zadání. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností, pohybu a orientace  

 

 Stavební úpravy objektu jsou navrženy dle stavebního zákonu č. 183/2006 Sb. a dle 

požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Do objektu je umožněn bezbariérový přístup. WC pro invalidy (vozíčkáře) je umístěno 

v přízemí i na patře v blízkosti vstupu. Schodiště a výtah splňují požadavky výše uvedené 

vyhlášky pro invalidní osoby. 

 Na parkovišti se počítá s nutným počtem parkovacích míst pro imobilní občany.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 

povodně  

V dané lokalitě nepředpokládáme zvýšené riziko záplav. Pozemek se nachází asi 750 

 m od řeky Odry. 

sesuvy půdy  

Jedná se o rovinaté území, sesuvy půdy nehrozí.  

poddolování  

Není předmětem řešení..  

seismicita  

Jedná se o oblast s minimálními vlivy seismicity, není nutno řešit.  

radon  

 Radonový průzkum byl proveden, zjištěné hodnoty nevyžadují žádné speciální 

 opatření.  

 

10. Ochrana obyvatelstva  

 

 V rámci stavby se nepožadují a tudíž ani nenavrhují zařízení určená pro účely civilní 

ochrany. Informování a evakuace osazenstva objektu bude zajišťována v rámci opatření 

stavebníka resp. provozovatele areálu. 
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11. Inženýrské stavby  

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – Napojení na 

jednotnou kanalizaci bude provedeno novou přípojkou jednotné kanalizace do stávající stoky 

KT 300 jednotné kanalizace ve správě SmVaK.  

 

b) zásobování vodou – Napojení na vodu bude provedeno novou vodovodní přípojkou 

DN 25 ze stávajícího vodovodního řádu OVaK. 

 

c) zásobování energiemi – Napojení na elektrickou energii bude provedeno novou 

přípojkou elektrické energie ze stávající rozvodny – zajistí ČEZ a.s. po hranici pozemku.  

 

d) řešení dopravy – Bude provedeno nové dopravní napojení na místní komunikaci 

Palackého. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – Před vlastní 

výstavbou objektů bude vykopaná zemina ze základů dle složení buď použita na dosypání 

terénu a ozelenění zbylého pozemku, nebo přebytek odvezen k recyklaci.     

Sadové úpravy budou prováděny. 

 

f) elektronické komunikace - Objekt bude napojen na elektronické komunikace – 

telefon z místního sloupu Telefoniky O2 a internet bezdrátovým radiovým spojem -  

technologií WIFI, tel. signál připojením na CCTV (rozvod kabelové televize).   

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 

Jednalo by se o:  

 

PS č. 01 – Výtahy  

PS č. 02 – Kuchyňské vybavení 

 

Netýká se daného projektu. 
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C. SITUACE STAVBY  

 

 

1 Situace – katastrální  

2 Situace – architektonická 

3 Situace – koordinační 

3 Situace – vytyčovací 

  

Doloženo v samostatné příloze. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

  

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace  

 

Není předmětem projektu. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií  

 

Není předmětem projektu. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

1) Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

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

na staveniště  

 

Na počátku stavby je nutno nejdříve vybudovat vjezd z komunikace Palackého, který 

bude zároveň vjezdem na staveniště a po dokončení stavby bude sloužit jako vjezd pro 

zásobování. Dále je nutné vybudovat přípojky pro zásobování staveniště vodou a elektrickou 

energií. Pro ukládání materiálu a pro zázemí staveniště poslouží stávající pozemek stavby. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky min. 2,1 m a označeno výstražnými a 

informačními tabulkami. 

Pozemní komunikace ulice Palackého se pro staveniště bude používat jen v nezbytném 

rozsahu a v době pouze pro příjezd a odjezd nákladních aut a techniky. Po ukončení jejich 

užívání budou prostory uvedeny do původního stavu. Případné poruchy budou opraveny. 

V Průběhu výstavby zajistí dodavatel stavby průběžné čistění veřejné komunikace. Na 

viditelném místě bude umístěn informační panel s údaji o stavbě, s kontakty na odpovědné 

osoby a štítek „ STAVBA POVOLENA” s údaji stav. úřadu. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury  

 

Významné sítě technické infrastruktury se na pozemku nenachází.  

 

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

 

Na počátku stavby je nutno nejdříve vybudovat přípojky vody a elektrické energie, 

které budou sloužit staveništi. Odběrné místo el. si zařídí zhotovitel stavby. 

Odvodnění staveniště není předmětem řešení práce. Alternativně by se řešilo drenáží 

z flexibilních drenážních potrubí. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí, ve 

smyslu zhoršení způsobené hlukem a prachem při výstavbě, příjezdu a odjezdu nákladních 

automobilů a techniky.  Staveniště bude oploceno a bude opatřeno značkou Zákaz vstupu tak, 

aby nedocházelo k ohrožení zdraví třetích osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

Pozemní komunikace ulice Palackého se pro staveniště bude používat jen v nezbytném 

rozsahu a v době pouze pro příjezd a odjezd nákladních aut a techniky. Po ukončení jejich 

užívání budou prostory uvedeny do původního stavu. Případné poruchy budou opraveny. Po 

dobu výstavby zajistí zhotovitel přechodně dopravní značení včetně jeho schválení na 

příslušném odboru dopravy a na policii ČR. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

Pro ukládání materiálu budou sloužit stávající plochy na pozemku investora. Pro 

pracovníky na stavbě bude připravená unimobuňka, která bude sloužit jako šatna, nebo 

sociální zázemí. Po dokončení stavby se unimobuňka zruší a odveze. Zhotovitel si zajistí 

mobilní WC a alespoň 1 mobilní uzamykatelný sklad. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

 

Není předmětem práce.  
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

 

Podmínky budou stanoveny dle zákona č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Investor zajistí výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti práce. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

  

Objekt bude mít minimální vliv na životní prostředí. Vzhledem k umístění a druhu 

činnosti bude objekt narušovat okolní zástavbu minimálním rozsahem, a to pouze emisí 

z hluku automobilů zaměstnanců a dovozu materiálu a zvýšenou prašnosti a hlukem po dobu 

výstavby – podrobněji bude řešeno ve smlouvě s budoucím zhotovitelem. Zvýšené trvalé 

rušení hlukem, emisemi a světlem se nepředpokládá. Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo 

zprostředkovaně přes složky životního prostředí (voda, půda) se nepředpokládají. 

V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem 

venkovního elektromagnetického záření. Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají. 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a 

technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují 

podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí.  

 

j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů  

 

 Zahájení stavby:  06/ 2013 

 Dokončení stavby:  09/ 2014 

 

 Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na 

základě technických možností dodavatele. 
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k) Odpadové hospodářství 

 

  Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Odpady vzniklé při 

výstavbě budou tříděny podle katalogového zařazení a následně likvidovány prostřednictvím 

oprávněných subjektů  (např. OZO, SLUMBI). Odpady nebudou na staveništi spalovány. 

Bude vedena řádná evidence vzniklých odpadů a způsobu jich likvidace. 

 

2) Výkresová část  

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště.  

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a 

výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.  
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU Č. 01  

 
 

1. Pozemní (stavební) objekty  
 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  

 

1.1.1. Technická zpráva  

 

a) Účel objektu  

 
Stavební objekt č. 01 bude plnit funkci sportbaru  a restaurace. V restaurační části 

bude přes 110 m2 volné odbytové plochy, bar, sociální zázemí a venkovní zastřešené 

posezení. Sportbar v 2.NP poskytuje 170 m2 volné odbytové plochy, bar, sociální zázemí, 

salónek sloužící k společenským akcím. Objekt je navržený jako bezbariérový, pro 

komunikaci ve svislém směru bude sloužit schodiště a výtah. 

 

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  

 
Stavební pozemek je součástí schválené územně plánovací dokumentace Územního 

plánu města Ostravy (schválený 17. 5. 2011). Stavební pozemek se nachází ve městě Ostrava, 

v místní části Přívozu mezi ulicemi Palackého a Hlučínská, na pozemcích parcel č. 137/1/2, 

506, 482, 481, 613, 614, 2940, 136/3/6/7/9, 134/1/2/3.  Pozemek je vedený jako živnostenské 

území. Dle nově navrhované urbanistické studie jsou pozemky nevyužívané. Nejedná se o 

kulturní památku, stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

Na počátku stavby je nutno nejdříve vybudovat vjezd z komunikace Palackého, který 

bude zároveň vjezdem na staveniště a po dokončení stavby bude sloužit jako vjezd pro 

zásobování. 

 

Restaurace a sportbar  

 
Stavební objekt č.01 bude dvoupodlažní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu 

30,9 x 15,9 m a bude 7,8 m vysoký. Nosná konstrukce objektu bude prefabrikovaný skelet. 

Objekt bude zastřešený plochou střechou, která bude odvoděna vnitřní instalační šachtou.  

Stavební objekt č.01 bude sloužit účelu stravování, tedy jako restaurace a bar. Provoz 
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restaurace a baru bude mít společný hlavní vchod a vchod pro zaměstnance v blízkosti 

navrhovaného parkoviště z ulice Palackého. V předsálí je přístup na WC. Restaurační část 

v 1.NP má navržený vchod na krytou venkovní terasu, zázemí restaurace, sklady, kancelář, 

technickou místnost, sociální zázemí a hlavní odbytovou místnost, ve které je umístěno hlavní 

dvouramenné schodiště s proskleným výtahem vedoucí do 2.NP kde je situovaný Sportbar. 

 Bar situovaný v 2.NP zahrnuje navíc salonek, a šatny pracovníků. Ze zásobovací 

chodby je přístup do kanceláře a skladů, které provozně navazují na hlavní kuchyň. Denní 

místnosti, šatny se sprchou a WC zaměstnanců jsou provozně odděleny od zóny návštěvníku 

restaurace a sportbaru a jsou umístěny ve 2.NP. Bar a kuchyně jsou navzájem spojeny dvěma 

dveřmi, určenými pro expedici jídla a pro příjem špinavého nádobí. Do 2.NP bude jídlo 

přepravováno jídelním hydraulickým výtahem umístěným v kuchyni restaurace. Dále budou 

realizovány plochy přístupové, obslužné a parkové úpravy. 

 

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

orientace, osvětlení a oslunění  

 

 
zastavěná plocha -  objektu č.01   490,00 m

2
 

celkový obestavěný prostor objektu č.01    3,920 m
3
 

plocha vjezdu s parkovištěm – objekt č.03     416,00 m
2
 

zpevněné plochy + přístupový chodník      100,00 m
2
  

Venkovní parkovací stání:     29 volných  

Venkovní parkovací stání pro invalidy:   2   

Předpokládaná cena výstavby objektu   35 000 000 Kč.  

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodněním vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost  

 
Nosná konstrukce objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet - sloupy 300 x 300 

mm, průvlaky typu L a obrácené T, ztužidla. Strop je tvořen předpjatými stropními panely 

Spiroll tl. 200 mm - všechny prvky prefabrikovaného skeletu jsou podrobně popsány ve 

výkrese tvaru. Obvodový plášť tvoří atypický modulový plášť od firmy SIPRAL - popř. 

SCHUCO. Střešní konstrukce je plochá střecha. Stavba respektuje obecné požadavky na 

výstavbu a bude respektovat ČSN, platné vyhlášky, předpisy a technologické postupy týkající 

se výstavby. 
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Zemní práce 

 

 Výkopové práce budou prováděny jako otevřené, příp. pažené. Způsob řešení vychází 

z geologického průzkumu. Prováděné práce budou v souladu s platnými předpisy. Zemní 

práce budou prováděny v souladu s Plánem kontroly eroze a sedimentace. 

 

Podzemní voda  
 

V dané lokalitě nepředpokládáme zvýšené riziko záplav. Pozemek se nachází asi 750 

m od řeky Odry mimo záplavovou oblast. Ustálená hladina spodní vody byla zjištěna na 

úrovní cca 1m pod úrovní základové spáry a nebude mít na stavbu žádný vliv. 

 

Základové konstrukce  

 

Nosné ŽB sloupy jsou kotveny do kalichu ŽB patek. Na tyto patky jsou po obvodu 

položeny prefabrikované základové panely. Mezi nimi je v celé ploše vybetonována 

základová deska tl. 150 mm (vyztužena KARI sítěmi) po horní hranu kalichů a základových 

panelů. Na tuto plochu se položí hydroizolace, tepelná izolace a konstrukce podlahy.  

 

Uzemňovací soustava 

 

 V podkladových betonech a v základech bude umístěna uzemňovací soustava. V 

podlahové desce bude provedeno vyrovnání potenciálu. Podrobnější řešení není předmětem 

zadání bakalářské práce. 

 

Svislé konstrukce  

 

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300x300 mm a 

nosné zdi tl. 300 mm. Obvodový plášť tvoří atypický modulový plášť od firmy SIPRAL - 

popř. SCHUCO. V zděné části tvoří obvodový plášť nosné stěny z tvárnic POROTHERM s 

tepelnou izolací zakryté atypickým modulovým pláštěm, který je opřeny o průvlaky, ztužidla 

a sloupy.  
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Vodorovné konstrukce  

 

Vodorovné konstrukce tvoří stropní prefabrikované železobetonové panely Spiroll tl.  

200 mm, které jsou uložené na průvlacích typu L a obrácené T a na nosných zdech. Ve 

spárách mezi panely je položena výztuž přivařena k průvlakům a zalitá zálivkovou maltou. 

Všechny prostupy inženýrských sítí, vedených z podloží a přes stropní část budou utěsněny 

pomocí pružných tmelů. Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny dle typu a účelu místnosti a dle 

požadavků technologie. V místech zřízení prostupů větších rozměrů jsou navrženy atypické 

stropní panely, viz. část „statika” – není předmětem řešení. 

 

Schodišťové konstrukce  

 

Hlavní schodiště v objektu je dvouramenné. Schodišťové ramena jsou prefabrikované, 

železobetonové, uložené na podestový a na mezi podestový panel. Šířka 

schodišťového ramene 1300 mm. Každé rameno má 11 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm. Další schodiště v objektu je schodiště 

pro zaměstnance. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. má 11 schodišťových stupňů. 

Šířka schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm.  

 

Výtahy 

 

 V blízkosti hlavního schodiště bude hydraulický výtah, navržený s ohledem na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Je tvořený nosnou železnou konstrukcí a je 

prosklený. Splňuje požadavky pro bezbariérové užívání. Druhý výtah jídelní, slouží pro 

dopravu pokrmů.  Nachází se v zázemí kuchyně. Je hydraulický a zděný. 

 

Střešní konstrukce  

 

Jedná se o nepochůzí střechu, nosným prvkem jsou předpjaté stropní prefabrikované 

železobetonové panely Spiroll tl. 200 mm. Odvádění srážkové vody je řešeno dovnitř 

dispozice přes střešní vpusť situovanou do instalační šachty. Spádování střechy je řešeno 

skladbou tepelné izolace. Tepelná izolace je kotvena do střešních panelů talířovými 

hmoždinkami a kotevními šrouby. 
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Podlahy  

 

 Podlahy v celém objektu jsou řešeny s ohledem na použití podlahového systému 

vytápění a jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a 

hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Nášlapné vrstvy 

podlah jsou voleny dle typu a účelu místnosti a dle požadavků technologie:  

 

 Keramická dlažba (protiskluzná) velkoformátová je navržena ve vstupní části –v přízemí 

objektu, kde je větší požadavek na estetický dojem. 

 Keramická dlažba (protiskluzná) bude v chodbách a na schodištích. 

 V prostorách restaurace a baru bude keramická velkoformátová dlažba. V zázemí pak bude 

keramická dlažba s požadovanou protiskluzností. 

 Nášlapné vrstvy v sociálních zařízeních, umývárnách a v kuchyních budou z keramické 

protiskluzné dlažby do voděodolného tmelu. 

 V  kancelářích v přízemí i v patře a v salonku bude koberec nebo PVC. 

 

Hydroizolace  

 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je položená na základovou betonovou desku 

s ochranou vrstvou z geotextilie a je navržena jako PVC-fólie. Hrany jednotlivých pásů se 

musí překrývat minimálně o 150 mm.  Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit funkci 

izolace proti radonu. Jednotlivé spoje budou výhradně provedeny dle propozic výrobce. Např. 

horkovzdušné svařování, lepení apod. 

 

Tepelná izolace – zvuková izolace  

 

 Střešní plášť je opatřen tepelnou izolací a vodotěsnou krytinou – viz střešní plášť. 

Nášlapné vrstvy podlah v přízemí budou opatřeny tepelnou izolací tl. 80 mm. Fasádní plášť 

bude řešen kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm – viz obvodový plášť. Vstupní 

dveře a okna budou  provedena z tepelně izolačního dvojskla (součinitel prostupu tepla U = 

1,1 W/m
2
K) do hliníkových profilů. 
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Požárně dělicí stěny 

 

 Mezi jednotlivými požárními úseky jsou navrženy dělicí stěny s předepsanou požární 

odolností – viz projekt PBŘ. Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Úpravy povrchů  

 

Omítky 

 Zděné stěny budou oboustranně omítnuté. Před omítáním bude připraven podklad dle 

použité techniky zdění. Konečná úprava povrchu zděných stěn bude provedena malbou. 

V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad. Dlaždice jsou lepené na 

vápenocementovou omítku hydroizolačním  lepícím tmelem a zaspárovány spárovací hmotou 

s protiplísňovou přísadou.  

 

Nášlapné vrstvy podlah 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny dle typu provozu a účelu místnosti. 

Fasády 

 

Objekt má 4 varianty fasády:  

 

a) ATYPICKÝ MODULOVÝ PLÁŠŤ S PROSKLENÍM 

  

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 150 mm 

 NOSNÁ STĚNA Z TVÁRNIC POROTHERM 300 mm 

 VPC OMÍTKA + ŠTUK 20 mm 

 

b) ATYPICKÝ MODULOVÝ PLÁŠŤ - S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  

c) ATYPICKÝ MODULOVÝ PLÁŠŤ - BEZ PROSKLENÍ 

d) SKLENĚNÁ FASÁDA SCHUCO - FW 60 

 

Úpravy venkovního prostoru  

 

Ve venkovním prostoru budou realizovány plochy přístupové, obslužné a parkové 

úpravy. Není předmětem řešení. 
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Podhledy 

 Podhledové konstrukce jsou navrženy v celém podlaží. Podhledy jsou minerální 

kazetové. Rozměr kazet je 600 x 600mm. V  sociálním zařízení jsou navrženy hladké 

sádrokartonové podhledy s odolností proti vodě. Nosný rošt je typový z tenkostěnných 

ocelových pozinkovaných nosníků a táhel a závěsných a kotevních prvků. 

 

Truhlářské konstrukce  

 

Přesný výpis truhlářských výrobků viz. Výkres č. 16  

 

Klempířské výrobky  

 

Přesný výpis klempířských výrobků viz. Výkres č. 16  

 

Zámečnické výrobky  

 

Přesný výpis zámečnických výrobků viz. Výkres č. 16  

 

Hliníkové výrobky  

 

Přesný výpis hliníkových výrobků viz. Výkres č. 16  

 

Sanitární výrobky  

 

Přesný výpis sanitačních výrobků viz. Výkres č. 16  

 

 

Vzduchotechnika a klimatizace místností  

 

 Pro větrání prostorů je navržena vzduchotechnická jednotka s přívodem a odvodem 

vzduchu, s teplovodním ohřevem a rotačním rekuperátorem. Tato jednotka bude zabezpečovat 

požadované podmínky v určených prostorech, spouštění bude dle časových programů. VZT 

jednotka bude regulována na konstantní hodnotu foukané teploty. Podrobný návrh řešení 

vzduchotechniky a klimatizace není předmětem řešení.  
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů  

 

 Konstrukce obvodového a střešního pláště objektu bude navržena tak, aby její tepelně-

technické vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a jejím posledním 

změnám a Zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.  

 Výplně okenních otvorů jsou navrhnuty profilu hliníkového s tepelně izolačním 

dvojsklem U=1,1 W/m2K. Tepelné hodnoty jsou pouze informativní a podrobnější řešení této 

problematiky není součástí řešení této práce.  

 

e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 

a hydrogeologického průzkumu  

 
Nosné sloupy jsou kotveny do prefabrikovaných kalichových patek. Na tyto patky jsou 

po obvodu položeny prefabrikované základové panely. Mezi nimi je v celé ploše 

vybetonována základová deska tl. 150 mm (vyztužena KARI sítěmi) po horní hranu kalichů a 

základových panelů. Na tuto plochu se položí ochranná vrstva geotextilie, hydroizolace, 

tepelná izolace a konstrukce podlahy.  

  

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků  

 
Objekt bude mít minimální vliv na životní prostředí. Vzhledem k umístění  a druhu 

činnosti  bude objekt narušovat  okolní zástavbu  minimálním rozsahem, a to pouze  emisí 

z hluku automobilů zaměstnanců a dovozu materiálu a zvýšenou prašnosti a hlukem po dobu 

výstavby – podrobněji bude řešeno a upřesněno v dalším stupni PD a následně ve smlouvě 

s budoucím zhotovitelem. Zvýšené trvalé rušení hlukem, emisemi a světlem se 

nepředpokládá. Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes složky životního 

prostředí (voda, půda) se nepředpokládají. V navrhované stavbě nebudou instalována žádná 

zařízení, která by mohla být zdrojem venkovního elektromagnetického záření. Ostatní vlivy 

(biologické či jiné) se nepředpokládají. Znečištění prachem z odsávání kuchyně bude řešeno 

soustavou filtrů dle specifikace systému VZT. 

Při provádění stavebních prací a při provozu vzniknou odpady a bude s nimi 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185 / 2001 a vyhlášek č. 381 a č. 383 / 2001. Při provozu 

bude vznikat odpad a jeho třídění a likvidace bude prováděna tak, aby byly dodrženy všechny 

ekologické předpoklady likvidace odpadu.  
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Zatřídění odpadu  

 
 

 Běžný komunální odpad – směsný do kontejneru a zajištěn smluvním oprávněným  

partnerem jeho odvoz a likvidace. 

 

 Splaškové vody a dešťové vody  – jímány potrubím do revizní šachty a přípojkou 

svedené do jednotné kanalizace.   

  

 V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě. 

Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. 

 

Číslo   název      kategorie  

03 01   odřezky, dřevěná deska    0  

12 01 02   ostatní železný kov     0  

17 01 01   beton       0  

17 01 02   cihla       0  

17 02   dřevo       0  

17 03 01   asfalt s obsahem dehtu    N  

17 04 11   kabely       0  

17 05   zemina nebo kameny     0  

17 09   směsný stavební a demoliční materiál  N  

20 01   odpad získaný odděleným sběrem   0  

20 03 01   směsný komunální odpad    0  

 

 

g) Dopravní řešení  

 
Bude provedeno nové dopravní napojení na místní komunikaci Palackého. Požadavky 

územního plánu jsou dodrženy. Na počátku stavby je nutno nejdříve vybudovat vjezdy 

z komunikací, které budou zároveň vjezdem na parkoviště, dále přípojky vody a elektrické 

energie.  

 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření  

 
Hydrogeologický a radonový průzkum prokázal hodnoty nepřekračující povolené a 

nejsou nutná žádná opatření. Stavba je chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a 
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povětrnostními vlivy, objekt je opatřen tepelnými izolacemi v souladu s normovými 

hodnotami. Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. o požadavcích na zajištění 

radiační ochrany – hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)v měřených místnostech jsou 

nižší než směrná hodnota 400Bq/m³ (§95, odst. 1a, vyhl. 307/02 Sb.).  

 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 197/1998 Sb. byly splněny. Stavba 

respektuje obecné požadavky na výstavbu a bude respektovat ČSN, platné vyhlášky, předpisy 

a technologické postupy týkající se výstavby, zejména v oblasti BOZP a PO. 
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1.1.2 Výkresová část 

 
 

Číslo výkresu   Název výkresu   Měřítko výkresu  Formát  

 

01   situace katastrální   1:500    A3=2xA4  

02  situace architektonická  1:250    A4=1xA4  

03  situace koordinační   1:200    A2=4xA4  

04   situace vytyčovací   1:200    A2=4xA4  

05   půdorys základů   1:50    rA1=10xA4  

06   řezy základů    1:50        4xA4  

07   půdorys 1.NP   1:50    rA1=10xA4 

08   půdorys 2.NP   1:50   rA1=10xA4 

09   řezy      1:50   rA1=10xA4 

10   půdorys stropu    1:50    rA1=10xA4 

11   výkres střechy   1:50    rA1=10xA4 

12   pohledy    1:100    A2=4xA4 

13   perspektivy        A3=2xA4  

14   architektonický detail      A3=2xA4 

15   technické detaily   1:10    A3=2xA4 

16   výpisy PSV    1:50     11xA4  

 

Doloženo v samostatné příloze.  
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1.2 Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1. Technická zpráva  

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny  

 

 Nosná konstrukce objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet - sloupy 300 x 300 

mm, průvlaky typu L a obrácené T, ztužidla. Strop je tvořen předpjatými stropními panely 

Spiroll tl. 200. mm - všechny prvky prefabrikovaného skeletu jsou podrobně popsány ve 

výkrese tvaru. Obvodový plášť tvoří atypický modulový plášť od firmy SIPRAL - popř. 

SCHUCO. Střešní konstrukce je plochá střecha. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  

 

Materiály, které byly použity pro stavbu budovy, byly navrhnuty z hlediska jejich 

garantovaných vlastností od výrobce.  

 

c) Hodnoty užitných klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce  

 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod.  

 

d) Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů  

 

Není předmětem práce.  
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby  

 

V projektové dokumentaci jsou použity standardní materiály, kde jednotlivé stavební a 

technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. Běžné standardní stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách s 

tím související.  

 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů  

 

 Není předmětem projektu. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

 

Ochrana rozestavěných stavebních konstrukcí před konkrétními nežádoucími vlivy 

(např. klimatickými jako jsou slunce, déšť ….), jsou stanoveny v technologických podkladech 

stavebních postupů, v ČSN a normách s tím související.  

 

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

literatury, software  

 

ČSN 73 0420 - přesnost vytyčování stavebních objektů  

ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí  

ČSN 73 2601 - provádění ocelových konstrukcí  

ČSN 73 3130 - truhlářské práce stavební  

ČSN 73 3150 - tesařské práce stavební  

ČSN 73 3305 - ochranná zábradlí, základní ustanovení  

ČSN 73 3440 - sklenářské práce stavební, základní ustanovení  

ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy  

ČSN 73 0540 - tepelná ochrana budov  
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i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  

 

Není předmětem práce. 

 

1.2.2. Výkresová část  

 

Doloženo v samostatné příloze.  

 

1.2.3. Statické posouzení  

 

Není předmětem práce.  

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení  

 

Není předmětem práce.  

 

1.4. Technika prostředí staveb  

 

Není předmětem práce.  

 

2. Inženýrské objekty  

 

Nejsou předmětem řešení.  

 

3. Provozní soubory  

 

Nejsou předmětem řešení práce. 
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Číslo výkresu   Název výkresu   Měřítko výkresu  Formát  

 

01   situace katastrální   1:500    A3=2xA4  

02  situace architektonická  1:250    A4=1xA4  

03  situace koordinační   1:200    A2=4xA4  

04   situace vytyčovací   1:200    A2=4xA4  

05   půdorys základů   1:50    rA1=10xA4  

06   řezy základů    1:50        4xA4  

07   půdorys 1.NP   1:50    rA1=10xA4 

08   půdorys 2.NP   1:50   rA1=10xA4 

09   řezy      1:50   rA1=10xA4 

10   půdorys stropu    1:50    rA1=10xA4 

11   výkres střechy   1:50    rA1=10xA4 

12   pohledy    1:100    A2=4xA4 

13   perspektivy        A3=2xA4  

14   architektonický detail      A3=2xA4 

15   technické detaily   1:10    A3=2xA4 

16   výpisy PSV    1:50     11xA4  

 

Doloženo v samostatné příloze.  
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Poděkování  

 

 Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. arch. Janu Zelinkovi a konzultantovi 

Ing. Kateřině Kubenkové za odborné vedení při mé bakalářské práci a za pomoc při jejím 

zpracování. 
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[3]  Vyhláška č. 269/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

[4]  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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[11]  Viz. příloha č. 2 – technické listy výrobců 

 

Internetové zdroje  

[12]  Výlez na plochou střechu. Dostupné na WWW <http://www.roto-frank.cz>  

[13]  Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Dostupné na WWW < www.rockwool.cz>  

[14]  Hydroizolace. Dostupné na WWW < www.dektrade.cz>  
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Graphisoft Archicad 15 (studentská verze)  
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Adobe Photoshop CS6 (demo verze) 
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Příloha č.1  

Plakáty z Ateliérové tvorby III. a IV. 
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Technické listy výrobců 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

PŘÍČKY Z TVÁRNIC YTONG 100, 150 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

NOSNÉ STĚNY POROTHERM 30 P+D 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – REHAU, VARIO 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

KONVEKTOR 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

STROPNÍ PANELY SPIROL 7200x1200x200 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

JÍDELNÍ VÝTAH 
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Fotodokumentace prefabrikované patky a 
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FOTODOKUMENTACE PREFABRIKOVANÉHO SLOUPU A PATKY  
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FOTODOKUMENTACE PREFABRIKOVANÉHO SLOUPU  

 
 

FOTODOKUMENTACE PREFABRIKOVANÉHO SLOUPU A PATKY 
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FOTODOKUMENTACE PREFABRIKOVANÉHO SLOUPU S PATKOU  

 
 

FOTODOKUMENTACE KLADENÍ STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL  

 


