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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNA IEK 

apod.   a podobne 

at .   a tak alej  

ATT   Ateliérová tvorba  

BOZP   bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci  

BP   bakalárska práca  

BpV   Balt po vyrovnaní - výškový systém  

CUZK  eský úrad zememera ský a katastrálny  

.   íslo  

SN   eská štátna norma  

K    Koruna eská  

m   meter  

mm   milimeter  

m²   meter štvorcový 

m³   meter kubický  

MHD   mestská hromadná doprava   

Sb.   Zbierka zákonov  

S-JTSK  súradnicový systém jednotné trigonometrické siete katastrálnej 

SO   stavebný objekt  

tzv.   takzvaný  

viz.  odvolanie  

PP  podzemné podlažie 

NP  nadzemné podlažie 

ul.  ulica 

OV  isti ka odpadovej vody 

UHPC  ultra high performance concrete - vysoko pevnostný vlákno- alebo drátko-

  betón 

a.s.  akciová spolo nos

ods.  odstavec 
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ÚVOD 

 Témou mojej bakalárskej práce je projekt „Polyfunk ná budova He manice“, pri om 

pre ú el spracovania do úrovne projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pod a 

stavebného zákona . 183/2006 Sb., vyhlášky .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Vzh adom k ve kosti objektu je riešená iba as  vy lenená zo stavebného celku. Z celkového 

po tu 22. NP a 4. PP sú riešené dve nadzemné podlažia, strešná a základová konštrukcia.      

V týchto dvoch podlažiach sú situované školiace, konferen né a prezenta né miestnosti          

a kancelárske priestory. Na každom podlaží sa nachádzajú hygienické zariadenia a miestnosti 

pre upratova ku. Pod riešeným objektom sú navrhnuté tri podlažia podzemného 

automatického parkovacieho systému a jedno technické podlažie. 

 Objekt bol navrhnutý v súlade s územnou štúdiou, ktorá vychádza z urbanistického 

riešenia z ATT III. Parcela je rovinatá s minimálnymi terénnymi nerovnos ami. Nachádza sa 

v areáli bývalej bane He manice. Areál je v sú asnej dobe z ve kej asti zlikvidovaný             

a nachádza sa tu už len malé množstvo pôvodných stavieb. Na asti areálu sa dnes 

rozprestiera zázemie kovošrotu a betonárky. Areál bývalej bane He manice je lemovaný         

z južnej a východnej strany ul. Orlovská, zo severu He manickou haldou a He manickým 

rybníkom a zo západu areálom bývalých Hrúšovkých chemických závodov a Väznicou 

He manice. 

 Idea objektu vychádza takisto z urbanistického riešenia. Výškové po atie je odkazom 

na bývalú kladivovú ažnú vežu v bývalej bani He manice a vytvára tak novú dominantu 

tohto územia. Tvar objektu nadväzuje na osový systém hlavných komunika ných trás. 

Vzh adom k novej dominante som zvolil konštruk ne a materiálovo netradi nú formu 

stávajúceho objektu. Budova vzh adom k jej polyfunk nosti bude obsahova  verejné, školiace 

a administratívne priestory, hotelové a reziden né ubytovanie. 

 Bakalárska práca sa skladá z dvoch astí, z výkresovej a textovej. Textová as  sa 

alej vetví do nieko kých kapitol z toho najvýznamnejšia je štvrtá kapitola, ktorá popisuje 

vlastnú stavbu pod a stavebného zákona a vyhlášky zmienených v prvom odstavci. 

Výkresová as  potom tvorí dokumentáciu o realizácii stavby v uvedenom rozsahu v zadaní 
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bakalárskej práce vrátane vizualizácii, špecializácie a katalógových listov jednotlivých 

materiálov použitých na stavebnom objekte. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. ZÁKLADNÁ IDENTIFIKÁCIA STAVBY 

a)  Identifikácia stavby, meno a priezvisko, miesto trvalého bydliska stavebníka

Názov stavby:    Polyfunk ná budova He manice 

Charakter stavby:    Novostavba 

Ú el stavby:     Tvorba polyfunk ných priestorov 

Miesto stavby:   Ulica Orlovská, bývalá ba a He manice 

Kraj:      Moravskoslezský 

Obec:      Ostrava 

Katastrálne územie:    Slezská Ostrava 714828 

Parcelné íslo:    458/44 

Stupe  projektovej dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Investor:      Fakulta stavená VŠB - TU Ostrava 

     Katedra architektúry 

     Ludvíka Podéšt  1875/17 

     708 33 Ostrava - Poruba 

Vypracoval:     Andrej Žabka 

     Hurbanova 682/6 

     907 01 Myjava, Slovensko 
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Charakteristika stavby 

  

 Dokumentácia rieši novostavbu polyfunk ného objektu v rozsahu dvoch NP a to 3.NP 

a 4.NP. 4.NP je dispozi ne zhodne s 5.NP až 10.NP. Do dokumentácie je zahrnutá i 

konštrukcia základov a zelenej strechy, ktorá bude plni  funkciu verejne prístupnej rozh adne. 

b) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia

 Stavebný pozemok sa nachádza v lokalite Slezská Ostrava na parcele . 458/44 o 

celkovej výmere 5499 m2. Táto parcela je v sú asnej dobe evidovaná ako manipula ná plocha 

vo vlastníctve Green Gas DPB a.s. Jedná sa o zelenú plochu s trávnatým porastom, bez 

výrazných svahových nerovností. Prístup na pozemok je možný z ul. Orlovská, cez bývalú 

vstupnú bránu bane He manice. 

c) Údaje o realizovaných prieskumoch, napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru

Osobný prieskum lokality

 V danej lokalite boli realizované opakované prieskumy riešenej lokality, kde bol 

zistený stav daných parciel, okolitých objektov a celého areálu. Prieskum bol následne 

spracovaný ako podklad pre urbanistické riešenie areálu v ATT III. 

Radónový prieskum

 Zaradenie pozemku pod a radónového indexu sa riadi §94 vyhl. .307/2002. V rámci 

školskej práce nebolo meranie radónu realizované. 

Geologický prieskum

 V rámci školskej práce nebol geologický prieskum realizovaný. 

Hydrogeologický prieskum

 V rámci školskej práce nebol hydrogeologický prieskum realizovaný. 

Poddolovanie

 Územie je poddolované, pokles reliéfu nie je aktívny, územie je stabilné 



Bakalárska práca  Polyfunk ná budova He manice 

16 

Záplavy

 Územie sa nenachádza v záplavovom území 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru 

 Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru je riešene novovybudovanou 

komunikáciou z ul. Orlovská. Pôvodná dopravná infraštruktúra nebola vhodná pre nové 

urbanistické riešenie areálu v ATT III. Z tohto dôvodu bola navrhnutá nová dopravná 

dopravná infraštruktúra, ktorá rozšírila možnosti prístupov k danému pozemku. Pôvodnému 

vjazdu do areálu som zmenil funkciu na vstup pre peších a následne na to pridal dva hlavné 

vjazdy od Rychvaldu a od Hrúšova. 

Napojenie na technickú infraštruktúru 

Kanalizácie: 

 Pre nedostatok podkladov pôvodnej dokumentácie kanalizácie som pristúpil k návrhu 

novej kanalizácie a OV v urbanistickej štúdii v ATT III. 

Vodovod: 

 Pre nedostatok podkladov pôvodnej dokumentácie vodovodného systému som 

pristúpil k návrhu nového vodovodu v urbanistickej štúdii v ATT III. 

Vykurovanie a zemný plyn:

 Pre nedostatok podkladov pôvodnej dokumentácie vykurovacej sústavy som pristúpil 

k návrhu novej teplovodnej sústavy a návrhu stanice pre využívanie tepla z banskej vody a 

zemného plynu v urbanistickej štúdii v ATT III. 

Elektrická energia:

 Pre nedostatok podkladov pôvodnej dokumentácie elektrifikácie som pristúpil k 

návrhu nového podzemného elektrického vedenia a trafostanice v urbanistickej štúdii v ATT 

III. 
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d) informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov

 Stavba koliduje s územným plánom mesta. V sú asnosti je územie vedené ako ahký 

priemysel. V prípade realizácie bude nutná žiados  o zmenu územného plánu. Ostatné 

požiadavky dotknutých orgánov budú v prípade nutnosti doplnené do projektovej 

dokumentácie. 

e) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu

 Stavba je navrhnutá tak aby sp ala obecne technické požiadavky na výstavbu a 

užívanie. Navrhnuté materiály a konštrukcie spl ujú podmienky stanovené platnými normami 

a predpismi. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je spracovaná v súlade: 

Zákon . 83/2006 Sb.,  Stavební zákon 

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

Vyhláška . 286/2009 Sb.,  o technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujicích  

    bezbariérové užívání staveb 

f) Údaje o splnení podmienok regula ného plánu, územné rozhodnutie, prípadne 

územne plánovacie informácie u stavieb pod a §104 ods. 1 stavebného zákona

 Jedná sa o stavbu navrhovanej a schválenej urbanistickej štúdie z ATT III. Stavba je v 

súlade s požiadavkami na ochranu urbanistických a architektonických hodnôt územia, s 

požiadavkami stavebného zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. 

Stavba je v súlade s požiadavkami na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru. 

g) Vecné a asové väzby na súvisiace a podmie ujúce väzby a iné opatrenia v dotknutom 

území

 Navrhnutý objekt nemá väzby na iné stavby a opatrenia a sám tieto väzby nevytvára. 
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h) Predpokladaná doba výstavby vrátane popisu výstavby

 Vzh adom k použitiu monolitického železobetónového konštruk ného systému 

realizovaného priamo na stavbe nemožno predpoklada  dobu výstavby kratšiu ako 1 rok. 

Konkrétna doba výstavby bude spresnená asovým plánom a investorom stavebného objektu. 

Predpokladaný dátum zahájenia stavby:  8. mesiac 2013 

Predpokladaný dátum ukon enia stavby:  2. mesiac 2015 

i) Štatistické údaje o orienta nej hodnote stavby

 Plocha pozemku:     5 499 m2

 Zastavaná plocha pozemku:    1 050 m2

 Obstavaný priestor:     83 110 m3

  

 Plocha jedného nadzemného podlažia: 850 m2

  

 Po et nadzemných podlaží:    20 

 Po et podzemných podlaží:    4 

 Orienta né náklady na stavbu:  611 850 000 K

 (cena bez DPH, metóda jednotkovej ceny) 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNE TECHNICKÉ RIEŠENIE 

a)  Zhodnotenie staveniska

 Stavebný pozemok sa nachádza v lokalite Slezská Ostrava na parcele . 458/44. 

Pozemok o celkovej výmere 5 499 m2 je rovinatý bez zlomov i prevýšenia. Táto plocha je v 

sú asnej dobe evidovaná ako manipula ná plocha vo vlastníctve Green Gas DPB a.s.. Riešené 

územie je zo severnej strany obmedzené stávajúcou železni nou tra ou Ostrava - Rychvald. 

Na samotnom pozemku sa nenachádza žiadna zele  ve kého vzrastu. Náletové dreviny 

malého vzrastu budú odstránené. Takisto vo fáze výstavby bude z plochy odstránená ornica o 

mocnosti 150 mm. Vä šia as  odstránenej ornice bude použitá na terénne úpravy a na 

zeminu pre zelenú strechu. Zostávajúca ornica bude odvezená na skládku. 

 Stavenisko je prístupné z juhu, západu a východu po novo vybudovaných 

komunikáciách z ul. Orlovská. Prístup z južnej strany po dostavbe objektu zmení funkciu na 

pešiu zónu. Komunikácie vedené zo západu a juhu budú ma  funkciu hlavnej obslužnej 

komunikácie. Vo fáze realizácie bude stavenisko pripojené na vodu a elektrinu. Voda bude 

získavaná z vybudovanej vodomernej šachty a elektrina z rozvodného rozvádza a. 

b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby

 Forma, tvar a výška objektu vychádza z urbanistickej štúdie ATT III a z 

architektonickej štúdie z ATT IV. Objekt polyfunk nej budovy bol navrhnutý ako nová 

dominanta He manic a Slezské Ostravy. Snahou bolo nadviaza  na históriu bývalej bane 

He manice a pripomenú  tak význam tohto územia. Stavebný objekt má svojou výškou 

odkazova  na bývalú kladivovú ažnú vežu, ktorá svojím špecifickým tvarom dotvárala 

charakter územia. 

 Charakteristický ráz budovy je výsledkom konceptu, ktorý vychádzal z novo 

vytvoreného osového systému areálu He manickej bane. Organický tvar pripomínajúci 

písmeno X vznikol akoby stla ením kvádra medzi hlavnými komunika nými osami areálu. 
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Jedna os prepojuje vstup areálu pre peších s vrcholom haldy. Druhá os tvorí hlavnú dopravnú 

spojnicu areálu z východu na západ. Celá stavba tak pôsobí akoby vytvárala hlavný 

komunika ný a orienta ný uzol. Celková výška budovy, ktorá je 86 m, umož uje vytvorenie 

vyhliadky na streche. Z tohto najvyššieho bodu územia môžeme vidie  k susedom cez po ské 

hranice, krásne dominanty Ostravy, ako Halda Ema a Nová Radnica, a iné. 

  Budova sa skladá z nieko kých funk ných celkov, ktoré sú v aka harmonicky 

opakujúcej fasáde spájajú v jeden celok. Podzemnú as  budovy tvorí automatický 

automatický parkovací systém a technologické zázemie. V nadzemnej asti sa od najnižšieho 

podlažia striedajú podlažia s obchodnou pasážou a kaviar ami, školiace centrum, 

administratíva, hotelové ubytovanie, reziden né bývanie a vyhliadková terasa. 

 Fasáda polyfunk ného objektu sa skladá z dvoch materiálov. Hlavný pláš  budovy 

tvorí presklená fasáda ktorá chráni interiéry pred poveternostnými vplyvmi. Druhým hlavným 

materiálom sú betónové závoje z UHPC, ktoré plnia funkciu architektonickú a tieniacu. 

Panely z poh adového UHPC budú z cca 50 % celkovej plochy perforované a budú dotvára

ráz dominanty. 

 Hlavným nosným systémom bude monolitické železobetónová konštrukcia delená na 

dva hlavné nosné prvky. Jedným prvkom je monolitické železobetónové jadro s hlavnými 

vertikálnymi komunikáciami a druhým nosným prvkom sú monolitické železobetónové nosné 

st py. Stropné konštrukcie budú takisto realizované z monolitického železobetónu. 

  Okolie stavby je riešené s oh adom na predpokladanú intenzitu a frekvenciu 

premávky. Takmer všetky plochy pri ahlé k budove sú spevnené pre peších alebo pre 

motorové vozidlá. V hlavnej pešej komunika nej osi budú vysadené listnaté stromy, ktoré 

budú túto komunika nú osou psychologicky podporova . Vodné prvky by mali podporova

ideálnu mikroklímu v letnom období. 

c) Technické a konštruk né riešenie objektu  

 Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe požiadaviek na spracovanie 

bakalárskej práce. Riešenie bolo konzultované a schválené. 
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Zemné práce:

 Pred za atím zemných práci a h bení výkopu budú realizované prípravné práce. 

Náletové dreviny budú odstránené a ornica bude odstránená o mocnosti 150 mm. Vytý enie 

stavby bude realizované pod a výkresu vytý enia stavby v príslušnej projektovej 

dokumentácii. Výkop bude realizovaný strojovo a v prípade potreby do is ovaný ru ne v 

súlade s BOZP. Výkop bude po celú dobu budovania podzemnej asti stavby zaistený 

štetovnicovou stenou. Vy ažená hornina bude premiestnená na ur ené miesto a pri 

dokon ovacích prácach bude použitá k terénnym úpravám. Zostávajúca zemina bude 

odvezená na skládku. Výkop bude takisto zaistený proti pádu pracovníkov na stavbe. Dno 

výkopu bude spevnené zhutnením a prostým podkladným betónom. Po dobu výstavby bude 

na dne výkopu umiestnená drenáž, ktorá bude zvedená do studne. Z tejto studne bude voda 

následne od erpaná. Nie je známa výška hladiny podzemnej vody. 

Základy:

 Vzh adom k výške a váhe objektu som zvolil kombináciu základového roštu s 

pilótami. Nie je známa výška únosnej zeminy ani hladina podzemnej vody. Je nutné 

realizova  geologický a hydrogeologický prieskum. Pilóty umož ujú prenies  váhu stavby do 

únosnej zeminy. Základový rošt bol zvolený aj vzh adom k výskytu poddolovania. Umož uje 

rovnomerné sadanie stavby a priestorové stuženie medzi jednotlivými pilótami. Celý základ 

bude realizovaný ako monolitický železobetón. 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie:

 Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým monolitickým jadrom a 

železobetónovými monolitickými st pmi kruhového prierezu. Celá konštrukcia je stužená 

obojstranne vystuženou monolitickou stropnou konštrukciou o hrúbke 250 mm. V stropnej 

konštrukcii budú uložené stratené prievlaky, ktoré budú vykonzolované pred presklennú 

fasádu a budú na ne zavesené betónové závoje. 
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Obvodový pláš :

  Hlavný pláš  budovy tvorí presklenná fasáda s izola ným dvojsklom a hliníkovým 

rámom s tepelnou izoláciou. Obal budovy budú tvori  už spomínané závoje z poh adového 

UHPC. 

Prie ky:

 Prie ky sú navrhnuté ako sadrokartónové o hrúbke 150 mm od firmy Rigips a 

presklené o hrúbke 100 mm. 

Schodište:

 Schodište je navrhnuté ako dvojramenné železobetónové s kovovým zábradlím. 

Schodište bude plni  funkciu komunika nú a evakua nú. 

Vý ahy:

 Vý ahy budú umiestnené v nosnom jadre konštrukcie. Dva vý ahy budú 

nepriechodzie, dva vý ahy budú priechodzie a budú slúži  ako evakua né. Vý ahy bude 

dodáva  firma KONE. Rozmery vý ahovej šachty .1 2200x2400mm a rozmer kabíny je 

1400x2100mm. Rozmery vý ahovej šachty .1 2200x2400mm a rozmer kabíny je 

1970x2000mm. Vý ahy sú bez strojovne. 

Strešný pláš :

 Objekt je zastrešený jednopláš ovou plochou zelenou strechou. Odvodnenie je 

zabezpe ené pomocou štyroch vpustí, ktoré sú zvedené do inštala ných jadier. Zastrešenie 

vý ahovej šachty je realizované jednopláš ovou strechou. Na železobetónovú stropnú 

konštrukciu je uložený polystyrén EPS STABIL a spádové kliny, hydroizolácia na obidvoch 

strechách je realizovaná hydrizola nou fóliou Fatrafol 818. Zelená strecha bude zhotovená 

ako extenzívna zelená strecha s hrúbkou substrátu 115 mm. 
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Podlahy:

 Podlahy v komunika ných priestoroch a v priestoroch hygienických zariadení budú 

pokryté keramickou dlažbou. V ostatných priestoroch budú realizované vysoko odolné 

epoxidové stierky. 

Úprava povrchov:

 Vonkajší povrch bude tvori  fasáda z poh adového UHPC. Vnútorne povrchy budú 

upravené bielym náterom Primalex, hygienické zariadenia budú obložené keramickým 

obkladom do výšky 2000 mm, v komunika ných priestoroch bude realizovaný poh adový 

betón a sadrokartónové  prie ky budú upravené sadrovou striekanou stierkou. Na 

monolitických stropných konštrukciách budú zavesené akusticko-chladiace podh ady. 

Podh ad bude znížený o 500 mm. 

Elektroinštalácia:

 Predpokladá sa vedenie rozvodov NN v podh adoch a prie kach. Rozvody NN budú 

upravené návrhom TZB. 

Vodovod:

 Predpokladá sa vedenie vodovodu v podh adoch a prie kach. Rozvody vodovodu 

budú upravené návrhom TZB. 

Vykurovanie:

 V objekte je navrhnuté vykurovanie a chladenie pomocou akusticko-chladiacich 

podh adov. 

Vzduchotechnika:

 Zariadenie vzduchotechniky je umiestnené v technickom podlaží a rozvody sú 

realizované v podh adoch. 
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Požiarno-technické riešenie:

 K objektu je zaistená príjazdová cesta pre požiarne automobily, alšie požiarne 

technické oparenia budú riešené s príslušným špecialistom. 

d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru

 Pozemok bude napojený na novo navrhnutú dopravnú infraštruktúru, ktorá bola 

riešená ako sú as  urbanistickej štúdie v ATT III. Napojenie bude realizované z ul. Orlovská. 

Spevnené komunikácie sú realizované asfaltovým kobercom. Spád je od komunikácie a bude 

odvodnený odvod ovacími ž abmi. Vjazdy do areálu spl ujú podmienky pre rozh ad pod a 

SN 73 61 10. 

 Technická infraštruktúra je riešená napojením na novo navrhnutú technickú 

infraštruktúru, ktorá bola takisto riešená ako sú as  urbanistickej štúdie v ATT III. 

e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane dopravy v k ude, dodržanie 

podmienok stanovených pre navrhovanie stavieb na poddolovanom území

 Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry pod a bodu d) tejto správy. Doprava v 

k ude je riešená podzemným parkovacím systémom pod daným objektom, pri ahlými 

parkovacími miestami a parkovacím domov, ktorý sa nachádza v blízkosti riešeného objektu. 

Budú dodržané všetky podmienky pre stavbu na poddolovanom území. Pod a podrobných 

prieskumov sa realizujú potrebné opatrenia. 

f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany

 Prevádzkou objektu vzniká komunálny odpad, ktorý je potrebné odstráni . To je 

vyriešené kontajnermi na komunálny odpad. Zariadenie pre naloženie s odpadmi je 

umiestnené na východnej strane budovy v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a 

životného prostredia. 
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 Budova ako samotná nemá negatívny vplyv na životné prostredie, hlavne hluk, 

škodlivé exhaláty, otrasy, teplo, prach,  zápach, zne istenie vôd a pozemných komunikácii a 

neprekra uje limity uvedené v príslušných predpisoch. Stavba je navrhnutá tak, že nebude 

zdrojom narušenia životného prostredia po celú dobu svojej životnosti. 

 Odpadové stavebné materiály, ktoré vzniknú pri stavbe a mali by za následok 

zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia pri výstavbe, budú riadne 

roztriedené, odvezené a likvidované pod a nariadení. 

Bilancia odpadových látok:

 Pri realizácii stavby a pri jej užívaní vzniknú odpady a bude s nimi naložené v súlade 

so zákonom . 185/2001 a vyhláškami . 381/2001 a . 283/2001. 

 Pri užívaní bude vznika  odpad a jeho likvidácia bude realizovaná tak, aby boli 

dodržané všetky podmienky ekologickej likvidácie. Odpady budú vyvážané v pravidelných 

intervaloch. 

Stavebné odpady

 Zatriedenie odpadu pod a 381/2001 Sb., odpady budú predané oprávnenej osobe. 

íslo názov kategória 

03 01 05 odrezky, drevený odpad 0 

15 01 02 plastové obaly a odpady 0 

15 01 01 papierové odpady 0 

17 04 05 železo a oce  0 

17 01 01 betón 0 

17 01 02 tehla 0 

17 04 11 káble 0 

17 02 01 drevo 0 

17 05 04 zemina a kame  0 

20 03 01 zmiešaný komunálny odpad 0 

 Odpady budú uložené na skládkach 
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g) Riešenie bezbariérového využitia nadväzujúcich verejne prístupných plôch a 

komunikácii

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná z najbližšej zástavy MHD. Napojenie na 

vonkajšie plochy je takisto bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený 

bezbariérový pohyb. Pohyb medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na 

každom poschodí sa nachádzajú hygienické zariadenia pre telesne postihnutých.  

h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a za lenenie výsledkov do projektovej 

dokumentácie

 V danej lokalite boli realizované osobné prieskumy riešenej lokality, kde bol zistený 

stav daného areálu. Prieskumy boli následne spracované ako podklad pre urbanistickú štúdiu 

areálu v ATT III. Zvyšné prieskumy neboli predmetom riešenia bakalárskej práce. V prípade 

potreby bude nutné tieto prieskumy realizova . 

i) Údaje o podkladoch pre vytý enie stavby, geodetický referen ný polohový a výškový 

systém

 Vytý enie stavby bude realizované oprávneným geodetom alebo geodetickou firmou. 

Stavba bude vytý ená pod a podkladov vytý enia stavby v projektovej dokumentácii. Pre 

zistenie súradníc boli použité materiály z katastrálnej mapy. V eskej republike sa používa 

ako súradnicový systém S-JTSK a ako výškový systém sa používa BpV. 

j) lenenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické súbory

 Riešený objekt tvorí jeden stavebný celok ozna ený ako SO 01. Vzh adom k ve kosti 

objektu riešim iba vy lenenú as  z celku. Predmetom riešenia je 3. NP, 4. NP, konštrukcia 

základov, stropu a strechy. 
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k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred negatívnymi 

ú inkami realizácie stavby a po jej dokon ení, respektíve ich minimalizácia

 Stavba by mala vzh adom k svojmu umiestneniu spl ova  všetky požiadavky na 

obmedzenie, i úplné odstránenie nepriaznivých vplyvov na okolie stavby. 

 Stavba nijako neohrozuje život, zdravie, zdravé životné podmienky a majetok 

užívate ov, ani užívate ov okolitých stavieb. 

 Objekt spl uje všetky technické požiadavky na výstavbu, ktoré sú stanovené vo 

vyhláške . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, alej vo 

vyhláške . 501/2006 Sb. 

l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpe nosti pracovníkov

 Ochrana zdravia a bezpe nosti pracovníkov bude v súlade: 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

 Všetci pracovníci na stavbe budú preškolený predpísanými predpismi BOZP a budú 

vybavený predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami a pomôckami v závislosti na 

vykonávanej innosti. Jednotlivé stavebné práce budú realizované osobami na to ur enými. 

Celá stavba bude oplotená a zaistená proti vniknutiu neoprávnených osôb na stavenisko. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOS  A STABILITA 

 Všetky nosné konštrukcie a prípoje sú navrhnuté a posúdené statikom s autorizáciou. 

Sú používané materiály, ktoré spl ujú všetky atesty týkajúce sa daného požitia a sú vhodné 

pre dané použitie. 

  

Celá stavba je navrhnutá tak, aby za aženie na u pôsobiace nemalo za následok: 

 a) zrútenie stavby alebo jej asti 

 b) vä ší stupe  neprípustného pretvorenia 
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 c) poškodenie iných astí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného 

 vybavenia v dôsledku vä šieho pretvorenia nosnej konštrukcie 

 e) poškodenie v prípade, ke  je rozsah neúmerný pôvodnej prí ine 

3. POŽIARNA BEZPE NOS

 Sú navrhnuté únikové schodištia a evakua né vý ahy, ktoré možno v prípade požiaru 

použi . Taktiež všetky materiály a konštrukcie musia by  volené tak, aby sp ali aktuálne 

platné požiarno-technické parametre. Podrobné riešenie požiarnej bezpe nosti nebolo 

predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 Všeobecne je však potreba zaisti : 

 a) zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po ur itú dobu 

 b) obmedzenie rozvoja a šírenia oh a a dymu v stavbe 

 c) obmedzenie šírenia požiaru na susediacu stavbu 

 d) umožnenie evakuácie osôb a zvierat 

 e) umožnenie bezpe ného zásahu jednotiek požiarnej ochrany 

 Riešená stavba vyhovie všetkým dotknutým normám z oboru požiarnej ochrany za 

predpokladu, že budú rešpektované tieto body: 

 a)  osadenie požiarnych uzáverov s požadovanou požiarnou odolnos ou ( uzávery 

  musia ma  doložený atest výrobcu a dodací list predajcu, prípadne záväzné 

  prehlásenie dodávate skej firmy a musí obsahova  ozna enie  súlade s  

  vyhláškou .  202/1999 Sb. ) 

 b)  zaistenie, aby boli predložené revízne správy vyhradených zariadení                         

  ( elektrozariadenia, elektroinštalácia, bleskozvod, plynoinštalácia, at . ),  

  vrátane dokladov o spôsobilosti prevádzkových zariadení a atestov stavebných 

  prvkov a konštrukcií tzv. prehlásenie o zhode 

 c)  zaistenie aby predložené atesty úprav s protipožiarnou funkciou pod a zákona 

  . 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení  

  niektorých zákonov, v znení pôvodných predpisov - akáko vek protipožiarna 

  konštrukcia, vnútorné odberné miesto atd. ( tieto prístroje budú realizované ako 

  kompletná dodávka s atestom výrobcu, realizované autorizovanou firmou ) 
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 d)  certifikáty, osved enia o oprávnení k danej innosti a prehlásenie o konkrétne 

  realizovanej práci vrátane písomného potvrdenia, že pri manipulácií s požiarne 

  bezpe nostným zariadením bolo manipulované v súlade s podmienkami  

  projektovej dokumentácie 

 e)  v súlade s § 7 vyhlášky . 246/2001 Sb. o požární prevenci, predložia osoby 

  realizujúce montáž nebo inou manipuláciu požiarne bezpe nostných zariadení 

  doklad o realizácií funk nej skúšky tohto zariadenia - tím sa potvrdí, že  

  zariadenie zodpovedá požadovaným projek ným a technickým požiadavkám  

  na ich požiarnu funkciu 

 f)  inštalácia vnútorného odberného miesta a doložením protokolu o kontrole 

  požiarneho vodovodu v súlade s harmonizovanou normou SN 73 08 07 o 

  zásobovaní požární vodou 

 g)  zaistená inštalácia autonómneho zariadenia detekcie a signalizáciou - dymové 

  sníma e 

 h) osadenie predpísaných prenosných hasiacich prístrojov 

 i) osadenie výstražných a bezpe nostných zna iek a tabuliek 

 V tesnej blízkosti objektu sú komunikácie umož ujúce príjazd a následný zásah 

požiarnych vozidiel zo vzdialenosti aspo  20 m od vstupu do objektu, ktorým je predpoklad 

vedenia požiarneho zásahu. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 Všetky priestory sú odvetrávané pomocou vzduchotechniky alebo prirodzenou 

výmenou vzduchu. Stavba svojím charakterom nevyžaduje dodato né hygienické predpisy. 

Budova nenarušuje ani nezasahuje do chránených prírodných pásiem a nevytvára ani nový 

zdroj zne istenia životného prostredia. Vzniknuté odpadné materiály, ktorá by mali za 

následok zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia, budú riadne roztriedené, 

odvezené a zlikvidované. 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

Zákon . 114/1992 Sb.,  o ochran  p írody a krajiny 

Zákon . 254/2001 Sb.,  o vodách 
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Zákon . 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon . 86/2002 Sb.,  o ochran  ovzduší p ed zne ištujícími látkami 

5. BEZPE NOS  PRI UŽÍVANÍ 

 Pri návrhu boli dodržané všetky požiadavky na technické predpisy. Pri výstavbe budú 

technologické postupy dodržané v závislosti na príslušných predpisoch pre výstavbu. Pri 

realizácií stavby bude daný dôraz na použité materiály a navrhnuté konštrukcie v projektovej 

dokumentácií. Navrhnuté materiály budú zdravotne neškodné a budú spôsobilé pre daný ú el. 

Materiály a konštrukcie sú navrhnuté tak aby pri ich užívaní nemohlo prís  k úrazu 

pošmyknutím, pádom, popálením, zásahom elektrického prúdu alebo výbuchom vo vnútri 

alebo v blízkosti stavby. Priestory s výškou vä šou ako 1,2 m budú opatrené zábradlím alebo 

iným bezpe nostným opatrením. Pri používaní stavby bude kladený dôraz na pravidelné 

revízie zariadení, technológie a materiálov. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami: 

SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

   akustických vlastností stavebních výrobku 

 Konštrukcie stavby sú navrhnuté a budú realizované pod a projektovej dokumentácie 

tak, aby bolo zabránené šírenie hluku do vlastných priestorov budovy a do vonkajšieho 

prostredia. 

7. ÚSPORA ENERGIE A ÚSPORA TEPLA 

 Stavba je navrhnutá tak, aby spl ovala požiadavky v súlade: 

SN 73 0540-2,   tepelná ochrana budov 

Vyhláška . 148/2007 Sb.,  o energetické náro nosti budov 
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 Spôsob navrhnutia stavby je taký, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom tepla a 

zárove  aby nedochádzalo k prehrievaniu stavby. Úniku tepla zabra uje konštrukcia 

zateplenej zelenej strechy a preskleného obvodového pláš u. Naopak prehrievaniu v letných 

mesiacoch zabra ujú betónové závoje. 

8. RIEŠENIE PRÍSTUPU A UŽÍVANIE STAVBY OSOBAMI S OBMEDZENOU 

SCHOPNOS OU POHYBU A ORIENTÁCIE 

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná z najbližšej zástavy MHD. Napojenie na 

vonkajšie plochy je takisto bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený 

bezbariérový pohyb. Pohyb medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na 

každom poschodí sa nachádzajú hygienické zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnos ou 

pohybu a orientácie. 

9. OCHRANA STAVBY PRED ŠKODLIVÝMI VPLYVMI VONKAJŠIEHO 

PROSTREDIA 

 Stavba je chránená proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou. Hladina podzemnej vody nie 

je známa, takisto nie je známy výskyt radonu. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

Nachádza sa na poddolovanom území, pokles nie je aktívny a územie je stabilné. Preukázanie 

pôsobenia alších škodlivých vplyvov na stavbu bude vychádza  z prieskumov a meraní 

priamo na stavbe. 

10. OCHRANA OBYVATE STVA 

 Objekt nebude ma  negatívny vplyv na obyvate stvo, takže nevyžaduje zvláštnu 

ochranu. V prípade nepredpokladaného havarijného stavu v mieste stavby sa predpokladá 

zásah za použitia verejných prostriedkov ochrany obyvate stva. 
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11. INŽINIERSKÉ STAVBY 

 Pri stavbe príde k pripojeniu na novo navrhnuté inžinierske siete 

12. VÝROBNÉ A NEVÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA STAVBY 

 Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 
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C. SITUÁCIA STAVBY 

 Koordina ná situácia - viz. zoznam príloh 

D. DOKLADOVÁ AS

a) Stanoviská, posudky a výsledky jednaní vedených v priebehu spracovania projektovej 

dokumentácie

 -sú doložené samostatne - v tejto asti nie sú predmetom spracovania bakalárskej 

práce 

b) Preukaz energetickej náro nosti budovy pod a zákona o hospodárení s energiou

 - nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 
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E. ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

1. TECHNICKÁ SPRÁVA 

a) Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy staveniska, jeho 

oplotenie, trvale skládky a medzi skládky, príjazdy a prístupy na stavenisko

 Stavebný pozemok sa nachádza v lokalite Slezská Ostrava na parcele . 458/44. 

Pozemok o celkovej výmere 5 499 m2 je rovinatý bez zlomov i prevýšenia. Táto plocha je v 

sú asnej dobe evidovaná ako manipula ná plocha vo vlastníctve Green Gas DPB a.s.. Riešené 

územie je zo severnej strany obmedzené stávajúcou železni nou tra ou Ostrava - Rychvald. 

Na samotnom pozemku sa nenachádza žiadna zele  ve kého vzrastu. Náletové dreviny 

malého vzrastu budú odstránené. Takisto vo fáze výstavby bude z plochy odstránená ornica o 

mocnosti 150 mm. Vä šia as  odstránenej ornice bude použitá na terénne úpravy a na 

zeminu pre zelenú strechu. Zostávajúca ornica bude odvezená na skládku. 

 Stavenisko je prístupné z juhu, západu a východu po novo vybudovaných 

komunikáciách z ul. Orlovská. Prístup z južnej strany po dostavbe objektu zmení funkciu na 

pešiu zónu. Komunikácie vedené zo západu a juhu budú ma  funkciu hlavnej obslužnej 

komunikácie. Vo fáze realizácie bude stavenisko pripojené na vodu a elektrinu. Voda bude 

získavaná z vybudovanej vodomernej šachty a elektrina z rozvodného rozvádza u. V blízkosti 

staveniska budú vybudované skládky na odpad a stavebný materiál. Po dokon ení stavby 

budú skládky odstránené a okolité pozemky uvedené do pôvodného stavu 

b) Významné siete technickej infraštruktúry

 Na stavenisku sa nenachádzajú významné siete technickej infraštruktúry. 

c) Napojenie staveniska na zdroj vody, elektrickej energie, odvodnenie staveniska

 Po dobu výstavby bude na dne výkopu umiestnená drenáž, ktorá bude zvedená do 

studne. Z tejto studne bude voda následne od erpaná. Nie je známa výška hladiny podzemnej 

vody. Elektrická energia a voda viz. bod b) tejto asti. 
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d) Úpravy z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia tretích osôb, vrátane nutných 

úprav pre osoby s obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie

 Ochrana zdravia a bezpe nosti pracovníkov bude v súlade: 

Zákon . 262/2006 Sb.,   zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb.,  požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

Zákon . 591/2006 Sb.,   o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

     ochranu zdraví p i práci na staveništi 

Nariadenie vlády . 362/2005 omezení pojednávající o nebezpe i pádu z výšky 

 Všetci pracovníci na stavbe budú preškolení predpísanými predpismi BOZP a budú 

vybavení predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami a pomôckami v závislosti na 

vykonávanej innosti. Jednotlivé stavebné práce budú realizované osobami na to ur enými. 

Celá stavba bude oplotená a zaistená proti vniknutiu neoprávnených osôb na stavenisko. 

e) Usporiadanie a bezpe nos  staveniska z h adiska ochrany verejných záujmov

 Bude zaistená maximálna flexibilita a koordinácia jednotlivých astí staveniska s 

oh adom na možné zmeny v priebehu výstavby. Výkres staveniska nie je predmetom riešenia 

bakalárskej práce. 

f) Riešenie zariadenia staveniska vrátane nových a stávajúcich objektov

 Zariadenie staveniska bude vybavené nákladnými kontajnermi pre stavebný odpad. 

Ostatný stavebný materiál bude chránený pod a potreby pred poveternostnými vplyvmi a 

uloženie bude špecifikované pod a daného materiálu. Stavenisko bude vybavené 

unimobunkami, kde bude kancelária pre riadiacich pracovníkov, sklad náradia, bunka pre 

robotníkov a hygienické zariadenie so sprchou a WC 

g) Popis stavebných zariadení vyžadujúcich ohlásenie

as  zariadenia staveniska s administratívou vyžaduje stavebné ohlásenie. Zostávajúca 

as  zariadenia staveniska nevyžaduje stavebné povolenie ani stavebné ohlásenie. 
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h) Stanovenie podmienok pre realizáciu stavby z h adiska bezpe nosti a ochrany 

zdravia, plán bezpe nosti  ochrany zdravia pri práci na stavenisku pod a zákona o 

zaistený alších podmienok bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci

 Ochrana zdravia a bezpe nosti pracovníkov bude v súlade: 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

 Všetci pracovníci na stavbe budú preškolení predpísanými predpismi BOZP a budú 

vybavení predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami a pomôckami v závislosti na 

vykonávanej innosti. Jednotlivé stavebné práce budú realizované osobami na to ur enými. 

Celá stavba bude oplotená a zaistená proti vniknutiu neoprávnených osôb na stavenisko. 

i) Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe

 Stavba nenarušuje ani nezasahuje do chránených prírodných pásiem a nevytvára ani 

nový zdroj zne istenia životného prostredia. Vzniknuté odpadové materiály, ktoré by mali za 

následok zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia, budú riadne roztriedené, 

odvezené a zlikvidované. 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

Zákon . 114/1992 Sb.,  o ochran  p írody a krajiny 

Zákon . 254/2001 Sb.,  o vodách 

Zákon . 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon . 86/2002 Sb.,  o ochran  ovzduší p ed zne ištujícími látkami 

j) Orienta ná doba výstavby

 Vzh adom k použitiu monolitického železobetónového konštruk ného systému 

realizovaného priamo na stavbe nemožno predpoklada  dobu výstavby kratšiu ako 1 rok. 

Konkrétna doba výstavby bude spresnená asovým plánom a investorom stavebného objektu. 
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Predpokladaný dátum zahájenia stavby:  8. mesiac 2013 

Predpokladaný dátum ukon enia stavby:  2. mesiac 2015 

2. VÝKRESOVÁ AS

 Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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F. DOKUMENTÁCIA STAVBY 

1. POZEMNÉ STAVBY 

1.1.1 . Technická správa

a) Ú el stavby

 Stavebný objekt Polyfunk ná budova He manice je novo navrhnutý objekt v bývalom 

areáli bane He manice v Slezskej Ostrave. Budova sa skladá z nieko kých funk ných celkov, 

ktoré sú v aka harmonicky opakujúcej fasáde spájajú v jeden celok. Podzemnú as  budovy 

tvorí automatický automatický parkovací systém a technologické zázemie. V nadzemnej asti 

sa od najnižšieho podlažia striedajú podlažia s obchodnou pasážou a kaviar ami, školiace 

centrum, administratíva, hotelové ubytovanie, reziden né bývanie a vyhliadková terasa. 

Zámerom stavby bolo sk bi  v jedom objekte vä šie množstvo funkcií. 

b) Zásady architektonického, funk ného, dispozi ného a výtvarného riešenia a riešenia 

vegeta ných úprav v okolí objektu, vrátane prístupu a užívania objektu osobami s 

obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie

 Forma, tvar a výška objektu vychádza z urbanistickej štúdie ATT III a z 

architektonickej štúdie z ATT IV. Objekt polyfunk nej budovy bol navrhnutý ako nová 

dominanta He manic a Slezské Ostravy. Snahou bolo nadviaza  na históriu bývalej bane 

He manice a pripomenú  tak význam tohto územia. Stavebný objekt má svojou výškou 

odkazova  na bývalú kladivovú ažnú vežu, ktorá svojím špecifickým tvarom dotvárala 

charakter územia. 

 Charakteristický ráz budovy je výsledkom konceptu, ktorý vychádzal z novo 

vytvoreného osového systému areálu He manickej bane. Organický tvar pripomínajúci 

písmeno X vznikol akoby stla ením kvádra medzi hlavnými komunika nými osami areálu. 

Jedna os prepojuje vstup areálu pre peších s vrcholom haldy. Druhá os tvorí hlavnú dopravnú 

spojnicu areálu z východu na západ. Celá stavba tak pôsobí akoby vytvárala hlavný 

komunika ný a orienta ný uzol. Celková výška budovy, ktorá je 86 m, umož uje vytvorenie 
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vyhliadky na streche. Z tohto najvyššieho bodu územia môžeme vidie  k susedom cez po ské 

hranice, krásne dominanty Ostravy, ako Halda Ema a Nová Radnica, a iné. 

  Budova sa skladá z nieko kých funk ných celkov, ktoré sú v aka harmonicky 

opakujúcej fasáde spájajú v jeden celok. Podzemnú as  budovy tvorí automatickí parkovací 

systém a technologické zázemie. V nadzemnej asti sa od najnižšieho podlažia striedajú 

podlažia s obchodnou pasážou a kaviar ami, školiace centrum, administratíva, hotelové 

ubytovanie, reziden né bývanie a vyhliadková terasa. 

 Fasáda polyfunk ného objektu sa skladá z dvoch materiálov. Hlavný pláš  budovy 

tvorí presklená fasáda ktorá chráni interiéry pred poveternostnými vplyvmi. Druhým hlavným 

materiálom sú betónové závoje z UHPC, ktoré plnia funkciu architektonickú a tieniacu. 

Panely z poh adového UHPC budú z cca 50 % celkovej plochy perforované a budú dotvára

ráz dominanty. 

 Hlavným nosným systémom bude monolitické železobetónová konštrukcia delená na 

dva hlavné nosné prvky. Jedným prvkom je monolitické železobetónové jadro s hlavnými 

vertikálnymi komunikáciami a druhým nosným prvkom sú monolitické železobetónové nosné 

st py. Stropné konštrukcie budú takisto realizované z monolitického železobetónu. 

  Okolie stavby je riešené s oh adom na predpokladanú intenzitu a frekvenciu 

premávky. Takmer všetky plochy pri ahlé k budove sú spevnené pre peších alebo pre 

motorové vozidlá. V hlavnej pešej komunika nej ose budú vysadené listnatá stromy, ktoré 

budú túto komunika nú osou psychologicky podporova . Vodné prvky by mali podporova

ideálnu mikroklímu v letnom období. 

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná z najbližšej zástavy MHD. Napojenie na 

vonkajšie plochy je takisto bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený 
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bezbariérový pohyb. Pohyb medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na 

každom poschodí sa nachádzajú hygienické zariadenia pre telesne postihnutých.  

c) Kapacity, úžitkové plochy, obstavaný priestor, zastavaná plocha

 Plocha pozemku:     5 499 m2

 Zastavaná plocha pozemku:    1 050 m2

 Obstavaný priestor:     83 110 m3

  

 Plocha jedného nadzemného podlažia: 850 m2

  

 Po et nadzemných podlaží:    20 

 Po et podzemných podlaží:    4 

 Orienta né náklady na stavbu:  611 850 000 K

 (cena bez DPH, metóda jednotkovej ceny) 

d) Technické a konštruk né riešenie objektu, jeho zdôvodnenie v súvislosti na využitie 

objektu a jeho požiadavky na životnos

 Nosný konštruk ný systém bol volený vzh adom k variabilite podlaží. Projektová 

dokumentácia bola spracovaná na základe požiadavky na spracovanie bakalárskej práce. 

Riešenie bolo konzultované a schválené. 

Zemné práce:

 Pred za atím zemných práci a h bení výkopu budú realizované prípravné práce. 

Náletové dreviny budú odstránené a ornica bude odstránená o mocnosti 150 mm. Vytý enie 

stavby bude realizované pod a výkresu vytý enia stavby v príslušnej projektovej 

dokumentácii. Výkop bude realizovaný strojovo a v prípade potreby do is ovaný ru ne v 

súlade s BOZP. Výkop bude po celú dobu budovania podzemnej asti stavby zaistený 
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štetovnicovou stenou. Vy ažená hornina bude premiestnená na ur ené miesto a pri 

dokon ovacích prácach bude použitá k terénnym úpravám. Zostávajúca zemina bude 

odvezená na skládku. Výkop bude takisto zaistený proti pádu pracovníkov na stavbe. Dno 

výkopu bude spevnené zhutnením a prostým podkladným betónom. Po dobu výstavby bude 

na dne výkopu umiestnená drenáž, ktorá bude zvedená do studne. Z tejto studne bude voda 

následne od erpaná. Nie je známa výška hladiny podzemnej vody. 

Základy:

 Vzh adom k výške a váhe objektu som zvolil kombináciu základového roštu s 

pilótami. Nie je známa výška únosnej zeminy ani hladina podzemnej vody. Je nutné 

realizova  geologický a hydrogeologický prieskum. Pilóty umož ujú prenies  váhu stavby do 

únosnej zeminy. Základový rošt bol zvolený aj vzh adom na výskytu poddolovania. 

Umož uje rovnomerné sadanie stavby a priestorové stuženie medzi jednotlivými pilótami. 

Celý základ bude realizovaný ako monolitický železobetón. 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie:

 Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým monolitickým jadrom a 

železobetónovými monolitickými st pmi kruhového prierezu. Celá konštrukcia je stužená 

obojstranne vystuženou monolitickou stropnou konštrukciou o hrúbke 250 mm. V stropnej 

konštrukcii budú uložené stratené prievlaky, ktoré budú vykonzolované pred presklennú 

fasádu a budú na ne zavesené betónové závoje. 

Obvodový pláš :

  Hlavný pláš  budovy tvorí presklenná fasáda s izola ným dvojsklom a hliníkovým 

rámom s tepelnou izoláciou. Obal budovy budú tvori  už spomínané závoje z poh adového 

UHPC. 

Prie ky:

 Prie ky sú navrhnuté ako sadrokartónové o hrúbke 150 mm od firmy Rigips a 

presklené o hrúbke 100 mm. 
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Schodište:

 Schodište je navrhnuté ako dvojramenné železobetónové s kovovým zábradlím. 

Schodište bude plni  funkciu komunika nú a evakua nú. 

Vý ahy:

 Vý ahy budú umiestnené v nosnom jadre konštrukcie. Dva vý ahy budú 

nepriechodzie a dva vý ahy budú priechodzie a budú slúži  ako evakua né. Vý ahy bude 

dodáva  firma KONE. Rozmery vý ahovej šachty .1 2200x2400mm a rozmer kabíny je 

1400x2100mm. Rozmery vý ahovej šachty .1 2200x2400mm a rozmer kabíny je 

1970x2000mm. Vý ahy sú bez strojovne. 

Strešný pláš :

 Objekt je zastrešený jednopláš ovou plochou zelenou strechou. Odvodenie je 

zabezpe ené pomocou štyroch vpustí, ktoré sú zvedené do inštala ných jadier. Zastrešenie 

vý ahovej šachty je realizované jednopláš ovou strechou. Na železobetónovú stropnú 

konštrukciu je uložený polystyrén EPS STABIL a spádové kliny, hydroizolácia na obidvoch 

strechách je realizovaná hydrizola nou fóliou Fatrafol 818. Zelená strecha bude zhotovená 

ako extenzívna zelená strecha s hrúbkou substrátu 115 mm. 

Podlahy:

 Podlahy v komunika ných priestoroch a v priestoroch hygienických zariadení budú 

pokryté keramickou dlažbou. V ostatných priestoroch budú realizované vysoko odolné 

epoxidové stierky. 

Úprava povrchov:

 Vonkajší povrch bude tvori  fasáda z poh adového UHPC. Vnútorne povrchy budú 

upravené bielym náterom Primalex, hygienické zariadenia budú obložené keramickým 

obkladom do výšky 2000 mm, v komunika ných priestoroch bude realizovaný poh adový 
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betón a sadrokartónové  prie ky budú upravené sadrovou striekanou stierkou. Na 

monolitických stropných konštrukciách budú zavesené akusticko-chladiace podh ady. 

Podh ad bude znížený o 500 mm. 

Skladby jednotlivých konštrukcií:

 Jednotlivé skladby sú vypísane v prílohe viz. skladby konštrukcií. 

Elektroinštalácia:

 Predpokladá sa vedenie rozvodov NN v podh adoch a prie kach. Rozvody NN budú 

upravené návrhom TZB. 

Vodovod:

 Predpokladá sa vedenie vodovodu v podh adoch a prie kach. Rozvody vodovodu 

budú upravené návrhom TZB. 

Vykurovanie:

 V objekte je navrhnuté vykurovanie a chladenie pomocou akusticko-chladiacich 

podh adov. 

Vzduchotechnika:

 Zariadenie vzduchotechniky je umiestnené v technickom podlaží a rozvody sú 

realizované v podh adoch. 

Požiarno-technické riešenie:

 K objektu je zaistená príjazdová cesta pre požiarne automobily, alšie požiarne 

technické oparenia budú riešené s príslušným špecialistom. 
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e) Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov

  

 Všetky obvodové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby sp ali požiadavky v súlade: 

SN 73 0540-2,   tepelná ochrana budov 

Vyhláška . 148/2007 Sb.,  o energetické náro nosti budov 

 Spôsob navrhnutia stavby je taký, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom tepla a 

zárove  aby nedochádzalo k prehrievaniu stavby. Úniku tepla zabra uje konštrukcia 

zateplenej zelenej strechy a preskleného obvodového pláš u. Naopak prehrievaniu v letných 

mesiacoch zabra ujú betónové závoje. 

f) Spôsob založenia objektu s oh adom na výsledky inžinierskogeologického a 

hydrogeologického prieskumu

 V danej lokalite boli realizované osobné prieskumy riešenej lokality, kde bol zistený 

stav daného areálu. Prieskumy boli následne spracované ako podklad pre urbanistickú štúdiu 

areálu v ATT III. Zvyšné prieskumy neboli predmetom riešenia bakalárskej práce. V prípade 

potreby bude nutné tieto prieskumy realizova . 

g) Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie a riešenie prípadných 

negatívnych ú inkov

 Prevádzkou objektu vzniká komunálny odpad, ktorý je potrebné odstráni . To je 

vyriešené kontajnermi na komunálny odpad. Zariadenie pre naloženie s odpadmi je 

umiestnené na východnej strane budovy v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a 

životného prostredia. 

 Budova ako samotná nemá negatívny vplyv na životné prostredie, hlavne hluk, 

škodlivé exhaláty, otrasy, teplo, prach,  zápach, zne istenie vôd a pozemných komunikácii a 

neprekra uje limity uvedené v príslušných predpisoch. Stavba je navrhnutá tak, že nebude 

zdrojom narušenia životného prostredia po celú dobu svojej životnosti. 
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 Odpadové stavebné materiály, ktoré vzniknú pri stavbe a mali by za následok 

zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia pri výstavbe, budú riadne 

roztriedené, odvezené a likvidované pod a nariadení. 

Bilancia odpadových látok:

 Pri realizácii stavby a pri jej užívaní vzniknú odpady a bude s nimi naložené v súlade 

so zákonom . 185/2001 a vyhláškami . 381/2001 a . 283/2001. 

 Pri užívaní bude vznika  odpad a jeho likvidácia bude realizovaná tak, aby boli 

dodržané všetky podmienky ekologickej likvidácie. Odpady budú vyvážané v pravidelných 

intervaloch. 

Stavebné odpady

 Zatriedenie odpadu pod a 381/2001 Sb., odpady budú predané oprávnenej osobe. 

íslo názov kategória 

03 01 05 odrezky, drevený odpad 0 

15 01 02 plastové obaly a odpady 0 

15 01 01 papierové odpady 0 

17 04 05 železo a oce  0 

17 01 01 betón 0 

17 01 02 tehla 0 

17 04 11 káble 0 

17 02 01 drevo 0 

17 05 04 zemina a kame  0 

20 03 01 zmiešaný komunálny odpad 0 

 Odpady budú uložené na skládkach 

h) Dopravné riešenie

  

 Pozemok bude napojený na novo navrhnutú dopravnú infraštruktúru, ktorá bola 

riešená ako sú as  urbanistickej štúdie v ATT III. Napojenie bude realizované z ul. Orlovská. 

Spevnené komunikácie sú realizované asfaltovým kobercom. Spád je od komunikácie a bude 
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odvodnený odvod ovacími ž abmi. Vjazdy do areálu spl ujú podmienky pre rozh ad pod a 

SN 73 61 10. 

 Technická infraštruktúra je riešená napojením na novo navrhnutú technickú 

infraštruktúru, ktorá bola takisto riešená ako sú as  urbanistickej štúdie v ATT III. 

i) Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia

 Stavba je chránená proti zemnej vlhkosti hydroizoláciou. Hladina podzemnej vody nie 

je známa takisto nie je známy výskyt radonu. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

Nachádza sa na poddolovanom území, pokles nie je aktívny a územie je stabilné. Preukázanie 

pôsobenia alších škodlivých vplyvov na stavbu bude vychádza  z prieskumov a meraní 

priamo na stavbe. 

j) Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu

 Stavba je navrhnutá tak aby sp ala obecne technické požiadavky na výstavbu a 

užívanie. Navrhnuté materiály a konštrukcie spl ujú podmienky stanovené platnými normami 

a predpismi. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je spracovaná v súlade: 

Zákon . 83/2006 Sb., S  Stavební zákon 

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

Vyhláška . 286/2009 Sb.,   o technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,   o obecných technických požadavcích zabezpe ujicích 

     bezbariérové užívání staveb 

Nariadenie vlády . 361/2007 Sb.,  o ochran  zdraví p i práci 

1.1.2. Výkresová as

 Výkresová as  bakalárskej práce je sú as ou zoznamu príloh 
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ZÁVER 

 Cie om mojej bakalárskej práce s názvom „Polyfunk ná budova He manice“, bolo 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Podklady, ktoré slúžili pre 

spracovanie tejto dokumentácie boli spracované v ATT III, ATT IV a ATT Va. Navrhnutá 

budova svojim umiestnením zvyšuje atraktívnos  daného územia a umož uje tak alší rozvoj 

tejto lokality. Stavba bola navrhnutá ako esteticky, užívate sky a technicky hodnotný objekt. 

 V priebehu riešenia bakalárskej práce som sa zoznámil s postupným priebehom 

navrhovania stavby a nadobudol tak ve a nových znalostí, ktoré budú pre m a prínosom v 

alšom štúdiu a prípadne aplikovate né v budúcej praxi. 
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