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Anotace 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování objektu Umělecký inkubátor v Ostravě 

Přívozu, která navazuje na předešlý urbanistický návrh z Ateliérové tvorby III. 

Architektonický návrh je přímé provázání konceptu s funkcí. Cíleně je zde potlačena výrazná 

řeč estetiky, aby on umělec a jeho dílo nebylo zastíněno architekturou. Díky tomuto 

nenásilnému pojetí objekt zapadá do svého prostředí. Koncept zrodu a strastiplné cesty lze 

vidět na kaţdé z částí objektu. 

 Touto prací jsem dala čitelnou formu mému uměleckému pojetí celé architektury. 

Nejjednodušší provoz galerie a uměleckých ateliérů fakticky vystihuje strohou aţ surovou 

formu celého vyznění objektu.  

 

Klíčová slova: Umění, inkubátor, galerie, ateliér, architektura, urbanismus 

  

 

 

 

 

 

Annotation 

 The subject of thesis is the Artistic incubator in Ostrava Přívoz, which builds on 

previous urban design in Atelier construktion III. The architectural design is directly linked 

the concept with function. Targeted is suppressed considerable talk of aesthetics that he artist 

and his work was overshadowed by the architecture. With this non-violent prehension 

building fits into its environment. The concept of the birth and treacherous journey can be 

seen on each part of the building. 

This work I put readable form my artistic concept of the architecture. The simplest 

operation of galleries and art studios actually captures the austere to a crude form of the 

message of the object. 

 

Keywords: Art, incubator, gallery, studio, architecture, urbanism 
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1. Úvod 

 Tématem mé bakalářské práce je umělecký inkubátor v Ostravě Přívozu. Bakalářskou 

prací navazuji na urbanisticko-architektonickou studii. 

Objekt je navrţen v zastavěné oblasti Přívozu přímo za ţelezniční tratí a hlavním 

nádraţím ČD. Objekt se skládá ze dvou částí, které na sebe navazují pomocí spojovacího 

krčku a jsou obemknuty bazénem s vodou. V prvním z objektů se nachází galerie s ateliérem 

hudby a psaní a ve druhém z objektů jsou pak ateliéry a administrativní zázemí celé stavby.  

Já se zabývám ve své bakalářské práci částí prvního objektu a to částí vstupní a částí galerie. 

 Práce je vypracována dle rozsahu zadání bakalářské práce - do úrovně projektové 

dokumentace dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Bakalářská práce se skládá z textové části a grafické části. Textová část práce slovně 

popisuje řešenou problematiku a skládá se z několika částí.  
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2. Textová část projektové dokumentace 

    (řídí se vyhláškou 499/2006 Sb.) 

 

A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje 

 

Název stavby: Umělecký inkubátor  - část galerie  

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  Ostrava Přívoz 

Okres:   Ostrava 

Stavební úřad:  Ostrava 

Katastrální území: Ostrava přívoz, parc. č. 654, 861, 862, 863, 452/29, 1015, 452/30, 950, 

953, 656, 631, 653, 462/17, 462/18, 462/20, 1060, 462/21, 462/25 

Katastrální úřad: Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

Zadavatel:  Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

  Katedra architektury 

  Ludvíka Podéště 1875/17 

  708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel: Inka Brablecová, VB4AST03 

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Zelinka 

Konzultant PS: Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Konzultant spec.: Ing. arch. Igor Krčmář 

Datum odevzdání: 6. 5. 2013 



 

 14 

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

     o majetkoprávních vztazích 

 

Stavební pozemek se nachází ve městě Ostrava, která spadá pod katastrální území 

města Ostrava. Čísla parcel jsou 654, 861, 862, 863, 452/29, 1015, 452/30, 950, 953, 656, 

631, 653, 462/17, 462/18, 462/20, 1060, 462/21, 462/25 a jedná se o zastavěné území 

bytovými domy a nevyuţitými parcelami. Stavbu navrhuji území vzniklém sloučením těchto 

parcel. Terén je rovný a zemina je ve výšce 250, 130 m.n.m Bpv. Parcela je ve vlastnictví 

Statutárního města Ostravy. Celková plocha lomu je 5 280m², zastavěná plocha 1 800m². 

 

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

      infrastrukturu 

 

Osobní průzkum lokality 

 Lokalitu jsem osobně navštívila, aby se mi lépe podařilo navrhnout objekt,  

který zapadne do dané lokality, jak svým dojmem, tak funkcí. 

 

Radonový průzkum 

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

radonu nebylo provedeno, protoţe se jedná o školní práci. 

 

Geologický průzkum 

Geologické poměry na pozemku neovlivní následnou výstavbu. Geologické podloţí je 

tvořeno čtvrtohorními usazenými horninami – hlíny, spraše, štěrky, písky. 

 

Hydrogeologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum nebyl v této lokalitě proveden. Nemůţe zde vzniknout 

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

s vodou sráţkovou. 

 

Poddolování 

Poddolování území vlivem historické důlní činnosti přímo neovlivňují řešený objekt. 
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Záplavy 

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.  

 

 

 

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

 Zdroj: < ikatastr.cz > 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Řešené území bude připojeno na místní komunikaci Palackého a Dobrovského, dále 

pak na silnici Hlučínská. U tohoto napojení bude stát parkovací dům. Další přístup na území 

je z ulice Majakovského přes kruhový objezd a déle po ulici Palackého. 

Napojení na technickou infrastrukturu je dobře proveditelné díky rozvodům 

inţenýrských sítí, jak po ulici Palackého, tak po ulicích Na Mlýnici, Rovná i na ulici 

Úprkova. Provedeny budou přípojky z ulice Palackého (elektrická přípojka, kanalizační 

přípojka a vodovodní přípojka), tak u ulice Rovná a to přípojky vodovodní a elektrická. 

Všechny tyto přípojky budou vedeny úrovní terénu. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Poţadavky orgánů jsou splněny. Pakliţe vzniknou nějaké připomínky, bude 

projektová dokumentace doplněna na základě ţádostí dotčených orgánů. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Stavba je navrţena netradičním způsobem, přesto splňuje všechny obecné poţadavky 

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

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

 

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

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

 

 Stavba je navrţena na území pro individuální bydlení dle územního plánu. Bude 

potřeba vyţádat změny v územním plánu. 

 

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

     území  

 

 Začátek výstavby je přímo ovlivněn sanací stávajících objektů, toto rozhodnutí  

je v souladu s urbanistickým řešením tohoto území, které bylo provedeno na základě předešlé 

studie. 

 

h) Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

 Časový plán výstavby stanoví přesnou dobu výstavby. Předpokládaná doba výstavby 

je od 08/2013 do 04/2015.  

 

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

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

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

 

 Zastavěná plocha:   1800m²  

 Plocha řešené části objektu:  526m² 

 Rozměry celého objektu:   45,0m x 20,0m + 45,0m x 20,0m 

 Výška stavby:    10,3m 

 Orientační náklady na stavbu: 11 628 000 Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

  

Řešené území se nachází v městě Ostrava v části Ostrava Přívoz za hlavním nádraţím 

ČD. Území se zachází mezi průmyslovými zónami. Řešené území se nenachází v ţádné 

památkové zóně. Terén je rovný a nachází se  250,130 m.n.m. Bpv, nejsou zde potřeba ţádné 

terénní úpravy. 

Území je umístěno na parcelách: 654, 861, 862, 863, 452/29, 1015, 452/30, 950, 953, 

656, 631, 653, 462/17, 462/18, 462/20, 1060, 462/21, 462/25, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy. Celková výměra staveniště je 5 820 m
2
. Příjezd na staveniště bude 

veden z ulice Palackého a z ulice Rovná. Staveništěm budou dotčeny pouze parcely, které 

jsou přímo na pozemku objektu. Zařízení staveniště musí splňovat poţadavky nařízení vlády 

č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zařízení staveniště musí splňovat poţadavky 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Před vlastním zahájením výstavby je nutno sanovat stávající objekty na pozemku. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

 Urbanistickým řešením jsme se zabývali především v pátém semestru, kdy jsme na 

něm pracovali ve čtveřici společně se Zuzanou Škorvánkovou, Kateřinou Vejnarovou 

a Danielem Spurným. Zadáním bylo urbanistické řešení oblasti Ostrava Přívoz. Prvním 

návrhem byla bioplynová stanice, kterou jsme navrhli na základě zjištění, ţe celá oblast 

prakticky ţije. Řešené území se nachází v městě Ostrava za hlavním nádraţím ČD. Území se 

zachází mezi průmyslovými zónami, a proto je celkově nedořešené. Řešené území se 

nenachází v ţádné památkové zóně. Napojení na dopravní infrastrukturu jsme z části 

zachovali a z části posílili, dořešili jsme i pěší napojení z hlavního nádraţí, které úplně 

chybělo.  

Hlavním cílem je zatraktivnění lokality a přilákání nového obyvatelstva. Chceme tuto 

městskou část posílit a vyzdvihnout, rozšířit a zlukrativnit bydlení, nabídnout nová pracovní 

místa a moţnosti pro volnočasové aktivity. Protoţe je naše území obemknuto průmyslovou 
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zónou, chceme vytvořit část soběstačnou vůči okolí, konceptem je zelené město za hradbami 

neboli město ve městě, s tím souvisí i vybudování budov pro pracovní místa, občanskou 

vybavenost, zdravotnictví a kulturní zázemí, přívlastek zelené zase naznačuje mnoţství rostlin 

a zeleně, která bude navozovat dojem klidu, pohody, vytvoří tak jedinečnou symbiózu 

bydlení, práce, relaxace a bude místu přidávat na atraktivnosti a ţádanosti. 

 Podrobnějším návrhem se pak jiţ zabýval kaţdý sám. Má navrhovaná budova v sobě 

nese symbol umění, který do kaţdého soběstačného města neodmyslitelně patří. 

 Konkrétní architektonický návrh pak vycházel ze zrodu umělců a jeho podpoře  

a vůbec umoţnění. Celý objekt připomíná nelehkou cestu, kterou musí kaţdý, kdoţ chce 

něčeho dosáhnout podstoupit. 

Předmětem bakalářské práce je řešení části jedné z budov, která se nachází hned  

u hlavního vstupu do objektu a jiţ v tomto segmentu lze nalézt zákonitosti, které provází celý 

objekt. 

Architektonické řešení jedné části není aţ tak vypovídající, jako architektonicko      

urbanistické řešení celého komplexu. Jestliţe se však podíváme na objekt s jeho přilehlým 

bazénem jako na celek, teprve vidíme celou podstatu a vyznění objektu. 

 

c) Stavebně-technické řešení objektu 

 

Technické řešení objektu bude v souladu s poţadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

 

Provozní uspořádání budovy  

 

  Řešená stavba se skládá ze dvou částí propojených spojovacím krčkem v 2.np. Tyto 

objekty jsou navzájem propojeny jak konstrukčně tak provozně. V prvním z objektů se 

nachází hlavně galerie pro výstavu uměleckých děl jak vytvořených zde tak i cizích. Cílem je 

propojit umělcovou osobu jak s pracovním místem, tak s výstavními prostorami, proto je 

v tomto objektu i ateliér psaní a hudby. Budova je propojena spojovacím krčkem, do kterého 

vcházíme přímo z galerie. Ateliéry a sklady v druhém z objektů jsou přístupny, jak ze 

spojovacího krčku, tak v 1.np průchodem mezi bazény. Ateliéry jsou zde dostatečně prostorné 

i pro pořádání různých větších akcí, ale zároveň jsou zde i soukromé ateliéry, kde mohou 

individuálně umělci tvořit bez vazby na okolí. V druhém objektu je i administrativní zázemí 
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celého projektu, kde se pohybují jak zaměstnanci, tak návštěvníci. V obou objektech je 

umístěno hygienické zázemí, jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky galerie či ateliérů.  

V neposlední řadě jsou v druhém objektu umístěny sklady, které jsou přístupny i přímo z ulice 

a mají dobré napojení na venkovní dopravu. 

Konstrukční systém 

 

 Nosný systém je zděný a tvoří ho sendvičové zdivo ze ţelezobetonu a tepelné izolace.  

 

Zemní práce 

 

 Vytýčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího plánu. Před započetím zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Bude odstraněna náletová zeleň, 

křoviny, zbytky opěrných zdí a dlaţeb. Bude provedeno vytýčení inţenýrských sítí 

a stanovení jejich ochranných pásem. Provedení výkopů jámy pro řešený stavební objekt 

a k němu přilehlého bazénu. Výkopy budou prováděny strojně, v případě potřeby dočištěny 

ručně. Stavební jámy budou zapaţeny v souladu s BOZP. Vykopaná hornina bude uskladněna 

na pozemku na místě tomu určeném a bude pouţita při dotvarování terénu v rámci dokončení 

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

autorizovaným geologem a toto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Dno výkopové jámy 

bude opatřen podkladním betonem C 12/16, tl. 100 mm. Výkop bude zapaţen ocelovým 

paţením a odvodněn. 

 

Základy 

 

 Základy jsou zde tvořeny z části ţelezobetonovým základovým pásem a z části 

monolitickou základovou deskou v místě podsklepení. Dále bazén je zaloţen také 

ţelezobetonovým pásem. Ţelezobetonové pásy jsou na podkladním betonu a proti 

vzájemnému působení s monolitickou základovou deskou jsou ukotveny mikropilotami   

tl. 300 mm.  
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Svislé nosné konstrukce 

 

Svislá nosná konstrukce je tvořena sendvičovým zdivem, které se skládá 

z ţelezobetonové nosné části třídy C 20/25 tl. 300 mm, tepelné izolace ISOVER tl. 120 mm  

a vnější části ze ţelezobetonu o tl. 20 mm a dále nosnými stěnami také ze ţelezobetonu  

o tl. 300 mm. 

 

Obvodový plášť 

 

 Obvodový plášť je tvořen sendvičovým zdivem, které se skládá z ţelezobetonové 

nosné části třídy C 20/25 tl. 300 mm, tepelné izolace ISOVER tl. 120 mm a vnější části 

ze ţelezobetonu o tl. 20 mm. 

 

Příčky 

 

 Příčky jsou tvořeny zdivem Ytong P2 - 500 o tl. 100 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je tvořena kombinací monolitických ţelezobetových desek  

tl. 200 mm a prefabrikovanými stropními panely SPIROLL tl. 400 mm, u kterých je 

v některých místech provedena ocelová výměna kvůli prosvětlení místností pod těmito 

panely. 

 

Schodiště 

 

 V kaţdém z objektů jsou navřena dvě hlavní schodiště jako monolitické 

ţelezobetonové třídy C 20/25. Schodiště jsou jednoramenná. Výška stupně je 172 mm, šířka 

stupně je 292 mm. Schodiště je řešeno jako visuté a podepřeno z jedné strany sloupy.  

Povrchová úprava nášlapné vrstvy schodiště, totoţná s povrchem podlah. Schodiště je 

opatřeno skleněným zábradlím z bezpečnostního skla s ocelovým madlem, je ukotveno 

chemickými kotvami shora do schodiště. Výška zábradlí je 1 000 mm. 
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Výtahy 

 

 Objekt má 1 trakční výtah bez strojovny, jsou určeny pro 8 osob (nosnost 630 kg). 

Umístění výtahů je voleno v blízkosti schodišť. Nosná konstrukce výtahové šachty 

a kabiny výtahu je ocelová, stěny výtahové šachty jsou ze ţelezobetonu třídy C 20/25. 

Rozměry výtahové šachty umístěné vedle hlavního schodiště jsou 1,6 m x 1,8 m. 

 

Střešní plášť 

 

 Střešní plášť je tvořen roštem z ocelových nosníků HEB 400, na kterých je uloţeno 

sklo, které je vyrobeno dle speciálních poţadavků. Na nosníky budou přidělány pohyblivé 

lamely jako ochrana před sluncem. 

 

Podlahy 

 

 Podlahy jsou zdvojené s instalační mezerou tl. 300 mm a na nich je nášlapná vrstva 

bezespárá cementová litá o tl. 22 mm. 

 

Tepelné izolace   

 

 Sendvičové zdivo je vyplněno tepelnou izolací splňují tepelně-technické poţadavky. 

Do spodní stavby navrhuji tepelnou izolaci EPS Perimetr tl. 100 mm. 

 

Úpravy povrchů vnější 

 

 Ţelezobetonové vnější konstrukce jsou z pohledového betonu. 

 

Úpravy povrchů vnitřní 

 

 Vnitřní konstrukce nebude upravována, je také z pohledového betonu. Vnitřní strana 

vnější konstrukce zůstane bez úprav. 
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Obklady stěn vnitřní 

 

 Keramické obklady budou umístěny do výšky 1 800 mm. 

 

Výplně otvorů 

 

 Dveře jsou uvedeny ve specifikaci prvků. 

 

Elektroinstalace 

 

 Rozvody NN navrhne TZB specialista. Předpokládá se vedení v instalační mezeře 

podlahy a přiznané u stropů. 

 

Vnitřní vodovod 

 

 Vnitřní vodovod bude navrţen specialistou TZB. Veden bude v instalačních mezerách 

a u hygienických zařízení v instalačních před stěnách. 

 

Vytápění objektu 

 

 Objekt bude vytápěn pomocí vzduchotechniky. Rozvody  budou umístěny v podlaze, 

popřípadě moţnost vytápění otopnými tělesy. 

 

Vzduchotechnika 

 

 Větrání bude zajištěno nuceným větráním pomocí vzduchotechniky umístěné 

v instalační mezeře umístěné v podlaze. U hygienického zařízení moţnost odvětrání fasádou 

ven z objektu. 

 

Poţárně technické řešení 

 

 Stavba je rozdělena na tři poţární úseky PÚ 1 objekt galerie, PÚ 2 objekt ateliérů,  

PÚ 3 spojovací krček. Jednotlivé poţární úseky jsou od sebe odděleny pomocí dveří  
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EW 30 – SC. V celé stavbě bude zřízen elektrický poţární systém kromě hygienického 

zařízení a chodeb. Bude zde zřízeno zařízení dálkového přenosu, jehoţ ústředna bude zřízená 

přímo na hasičské stanici. Ke všem Objektům jsou zajištěny příjezdové cesty pro poţární 

vozidla. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Řešené území bude připojeno na místní komunikaci Palackého a Dobrovského, dále 

pak na silnici Hlučínská. U tohoto napojení bude stát parkovací dům. Další přístup na území 

je z ulice Majakovského přes kruhový objezd a déle po ulici Palackého. 

Napojení na technickou infrastrukturu je dobře proveditelné díky rozvodům inţenýrských sítí, 

jak po ulici Palackého, tak po ulicích Na Mlýnici, Rovná i na ulici Úprkova. Provedeny budou 

přípojky z ulice Palackého (elektrická přípojka, kanalizační přípojka a vodovodní přípojka), 

tak u ulice Rovná a to přípojky vodovodní a elektrická. Všechny tyto přípojky budou vedeny 

úrovní terénu. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

 Stavba nebude mít zásadní negativní dopad na ţivotní prostředí. Nakládání s odpady 

bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

 Objekt je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Vnější plochy jsou řešeny také 

bezbariérově. 

 

 

 



 

 24 

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

dokumentace 

 

 Není předmětem bakalářské práce.  

 

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

systém 

 

 Situace přesného umístění stavby je přiloţena ve výkresové dokumentaci. Stavba je 

vytyčena dle vytyčovacího plánu souřadnicového systému S-JTSK. 

 

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

soubory 

 

 Situace členění objektů je přiloţena ve výkresové dokumentaci. Předmětem řešení 

bakalářské práce je pouze část jednoho objektu.  

 

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

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

 

 Celá stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky či stavby. Zapadá svou 

fasádou i členěním do řešené lokality. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Veškeré práce na staveništi a jiné pracovní úkony musí být prováděny dle zákonů 

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

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

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

úřadu bezpečnosti práce. Je nutné dodrţovat i jiné předpisy, například: 

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

a po dobu uţívání stavby. 

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

z prováděcích vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 48/1992. 
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Všichni účastníci výstavby jsou povinni se zavázat, ţe budou tyto zákony a vyhlášky 

dodrţovat. Také ţe projdou školením o BOZP. Ze zákona taktéţ vyplývá, ţe investor je 

povinen zajistit koordinátora BOZP, který má za úkol kontrolovat dodrţování všech 

bezpečnostních postupů a předpisů.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Celá stavba je navrţena dle statického výpočtu tak, aby nedošlo ke zřícení stavby, 

k přetvoření jejich částí ani celé konstrukce, aby nedošlo k poškození vnitřních částí, 

vybavení či technického zařízení v důsledku přetvoření stavby, aby nedošlo k poškození 

stavby v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

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

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

Zejména je důleţité zajistit:  

a) Zachování stability a únosnosti konstrukce po předepsanou dobu 

b) Zamezit šíření poţáru a kouře  

c) Zabránit přechodu poţáru na vedlejší stavbu 

d) Umoţnit snadnou a rychlou evakuaci osob a zvířat 

e) Umoţnit bezpečný zásah poţárních jednotek 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba je navrţena v souladu s platnými zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami, ve znění pozdějších předpisů. Místnosti jsou odvětrávány nuceně a stavba 

nevyţaduje dodatečné hygienické předpisy. Vliv na ţivotní prostředí nebude negativní.  

Realizace a ani provozy budovy nevyţadují ţádné prvky pro ochranu obyvatelstva a stavba 

není v ţádném ochranném pásmu.   

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

 Nebezpečí můţe vzniknout pouze zapříčiněním lidského faktoru.  
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6. Ochrana proti hluku a otřesům 

 

 Provoz nevyţaduje ţádnou ochranu proti hluku ani proti otřesům. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Stavba je navrţena tak, aby byly splňovala tepelně-technické poţadavky a aby zde 

nedocházelo k neţádoucím ztrátám ani ziskům tepla. 

 

8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

 Objekt je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Vnější plochy jsou řešeny také 

bezbariérově. 

  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

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

bezpečnostní pásma apod. 

 

 Okolní prostředí nevykazuje vůči stavbě ţádné škodlivé vlivy. Stavba není v ţádném 

ochranném pásu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

 Ţádný negativní dopad na obyvatelstvo stavba mít nebude. Oplocení stavby bude 

provedeno pouze ve fázi výstavby v souladu s platnými předpisy BOZP. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod stavby bude prováděno kanalizační 

přípojkou do veřejného kanalizačního řadu, který se je veden ulicí Palackého. Vedení 

kanalizační přípojky je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Výpočet mnoţství splaškových 

a dešťových vod není součástí bakalářské práce. 

 

b) Zásobování vodou 

  

Objekt bude napojen na vodovodní přípojku, která je vedena ulicí Palackého a ulicí 

Rovná. 

 

c) Zásobování energiemi 

  

Stavba bude napojena na rozvodnou síť, která je vedena ulicí Palackého a na ulici 

Rovná přípojkou. 

 

d) Řešení dopravy 

  

V urbanistickém návrhu je v blízkosti stavby navrţen parkovací dům a příjezd 

k samotnému objektu je ze všech čtyř stran nezablokován. 

 

e) Povrchové úpravy stavby včetně vegetačních úprav 

 

 Plochy pro zásobování a odbyt materiálu nákladními vozidly budou vybetonované.  

Do bazénu jsou umístěny stromy, které jsou speciálně vybrány pro růst ve vodě. 

 

f) Elektronická komunikace 

 

 Bude zřízena přípojka na sdělovací sítě. 
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C. Situace stavby 

 

C01 – Zastavovací a koordinační situace – viz. seznam příloh 

C02 – Vytyčovací výkres – viz. seznam příloh 

 

D. Dokladová část 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Architektonické a stavebně-technické řešení 

 

1. Technická zpráva 

 

a) účel objektu 

 

Stavba je pojednaná jako místo pro tvorbu a vystavování uměleckých děl, jak pro 

začínající umělce, tak pro zkušené umělce. Stavba je rozdělena na dva objekty propojeny 

spojovacím krčkem v 2.np.  

Předmětem mé bakalářské práce je část prvního objektu galerie a to část vstupní 

a přilehlou galerií, schodištěm, které propojuje obě nadzemní podlaţí, výtahem  

a hygienickým zařízením. 
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b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení  a  řešení vegetačních úprav 

v okolí objektu 

 

 Bakalářskou prací navazuji na urbanisticko-architektonickou studii, ve které bylo 

v Ostravě Přívozu navrţeno „zelené město za hradbami“.  

Stavba, kterou zpracovávám v bakalářské práci, je rozdělena na dva objekty spojené 

v 2.np spojovacím krčkem, který současně plní funkci klidové a potkávací zóny. Celkově má 

stavba dvě nadzemní podlaţí a jedno podzemní podlaţí. V prvním z objektů se nachází 

galerie a ateliéry psaní a hudby, záměrem bylo vytvoření spojení mezi návštěvníkem 

a umělcem. V druhém z objektů se nacházejí ateliéry umělecké spolu se sklady 

a administrativním zázemím celého komplexu. Celkový dojem zrození umělcovo dotváří 

bazén s vodomilnými stromy, který obklopuje stavbu ze všech stran. 

 

c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení  

a oslunění 

 

 Zastavěná plocha celého objektu: 1 800 m²  

 Celková plocha objektu:  5 280m² 

 Plocha řešené části závodu:  526 m² 

 Obestavěný prostor řešené části: 795 m³ 

 Rozměry stavby:   45,0 m x 20,0 m + 45,0 m x 20,0 m 

 Výška stavby:    10,3 m 

  

 

Rozloha jednotlivých místností v m²: 

 Zádveří/vstupní hala   78,20 m² 

 Šatna     13,00 m² 

 Předsíň k WC    8,40 m² 

 WC ţeny    21,60 m² 

 WC muţi    18,50 m² 

 Galerie     282,00 m² 

 Uţitná plocha celkem   421,70 m² 
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Osvětlení vnitřních místností je vyřešeno prouděním světla skrz skleněnou střechu, 

která se dle potřeby odstínit pomocí pohyblivých lamel.  

 

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

jeho poţadovanou ţivotnost 

 

 Obvodový plášť konstrukce je tvořen sendvičovým zdivem, které je tvořeno z hlavní 

části ţelezobetonem třídy C 20/25. Z tohoto materiálu jsou tvořeny i veškeré nosné stěny 

uvnitř budovy. Tento materiál jsem zvolila, kvůli jeho mohutnosti jak z pohledové stránky, 

tak i kvůli jeho ţivotnosti.  

 Skleněná střecha je zde navrhnuta hlavně kvůli potřebnému exteriérovému světlu, 

které je nezbytné jak v galerii pří výstavě exponátů, tak pro samotnou práci v ateliérech. 

 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 

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

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického 

a hydrogeologického průzkumu  

 

Jelikoţ stavební pozemek není přímo poddolován a nebyla zde zjištěna ani hladina 

podzemní vody, nejsou navrţena ţádná zvláštní opatření. 

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

 Celá stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky či stavby. Zapadá svou 

fasádou i členěním do řešené lokality. 

 

h) Dopravní řešení 

 

 Řešené území bude připojeno na místní komunikaci Palackého a Dobrovského, dále 

pak na silnici Hlučínská. U tohoto napojení bude stát parkovací dům. Další přístup na území 

je z ulice Majakovského přes kruhový objezd a déle po ulici Palackého. 

 



 

 32 

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

 

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

radonu nebylo provedeno, protoţe se jedná o školní práci. 

 

j) Dodrţení všeobecných poţadavků na výstavbu 

 

 Všeobecné poţadavky na výstavbu budou dodrţeny. 

 

2. Výkresová část 

 

A) Architektonicko-stavební část 

Seznam příloh: 

C01 – Zastavovací a koordinační situace   M 1:500 

C02 – Vytyčovací výkres     M 1:500 

F01 – Půdorys základů     M 1:50 

F02 – Půdorys  1.np      M 1:50 

F03 – Řez A-A‘      M 1:50 

F04 – Výkres skladby a tvaru stropu nad 1.np  M 1:50 

F05 – Půdorys střechy      M 1:50 

F06 – Výkres konstrukce střechy    M 1:50 

F07 – 1 - Pohledy        M 1:100 

F07 – 2 - Pohledy             M 1:100 

F08 – Specifikace výrobků 

F09 – Vizualizace 

F10 – Vizualizace 

F11 – Vizualizace 

 

B) Specializace - architektonický detail 

G01 – Architektonický detail     M 1:10, 1:25 

 

C) Převzaté podklady 

Vizualizace 

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

1. Technická zpráva 

 

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

systému stavby při návrhu jeho změny 

  

 Konstrukce je popsána výše. Základy jsou zde tvořeny z části ţelezobetonovým 

základovým pásem a z části monolitickou základovou deskou v místě podsklepení. Dále 

bazén je zaloţen také ţelezobetonovým pásem. Ţelezobetonové pásy jsou na podkladním 

betonu a proti vzájemnému působení s monolitickou základovou deskou jsou ukotveny 

mikropilotami  tl. 300 mm. 

 

Skladba podlah 

 

Podlahy jsou zdvojené s instalační mezerou tl. 300 mm a na nich je nášlapná vrstva 

bezespárá cementová litá o tl. 22 mm. 

 

Skladba obvodových stěn 

 

 Obvodový plášť je tvořen sendvičovým zdivem, které se skládá z ţelezobetonové 

nosné části třídy C 20/25 tl. 300 mm, tepelné izolace ISOVER tl. 120 mm a vnější části ze 

ţelezobetonu o tl. 20 mm. 

 

Skladba stropu 

 

 Stropní konstrukce je tvořena kombinací monolitických ţelezobetových desek  

tl. 200 mm a prefabrikovanými stropními panely SPIROLL tl. 400 mm, u kterých je 

v některých místech provedena ocelová výměna kvůli prosvětlení místností pod těmito 

panely. 

 

b) Navrhnuté výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Materiály pouţité při návrhu jsou certifikované. 
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c) Hodnoty uţitných, klimatický a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosných 

konstrukcí 

 

 Konstrukce vyhoví na všechny druhy moţného zatíţení. 

 

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

 

 Návrh skla na střešní konstrukci, je speciálně vytvořen pro tuto konstrukci, tak jako  

i jeho výroba je na zakázku. 

 

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

případně sousedních staveb 

 

 Při návrhu nebylo uţito ţádných zvláštních stavebních technologií. 

 

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

postupů 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

g) Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

 Je úkolem technického dozoru investora. 

 

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

 

 Viz. Seznam pouţitých zdrojů. 

 

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

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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j) Výkresová část 

 

 Viz. výkresová dokumentace 

 

k) Statické posouzení 

 

 Konstrukce vyhoví na všechny druhy moţného zatíţení. 

 

l) Poţárně bezpečnostní řešení 

 

 Stavba je rozdělena na tři poţární úseky PÚ 1 objekt galerie, PÚ 2 objekt ateliérů,  

PÚ 3 spojovací krček. jednotlivé poţární úseky jsou od sebe odděleny pomocí dveří  

EW 30 – SC. V celé stavbě bude zřízen elektrický poţární systém kromě hygienického 

zařízení a chodeb. Bude zde zřízeno zařízení dálkového přenosu jehoţ ústředna bude zřízená 

přímo na hasičské stanici. Ke všem Objektům jsou zajištěny příjezdové cesty pro poţární 

vozidla.
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3. Závěr 

 

 Moje bakalářská práce se zabývá stavbou Uměleckého inkubátoru navrţenou 

v Ostravě Přívoz. Navazuji touto prací na předešlou urbanisticko-architektonickou studii. 

Částí, na kterou se ve své bakalářské práci zaměřuji, můţe do budoucna slouţit i jako podklad 

pro zpracování celého objektu Uměleckého inkubátoru. Samotné řešení práce je vyřešeno dle 

poţadavků estetických, ekonomických i technických. Bylo mou snahou, skloubit dohromady 

jak kvalitní architektonický dojem, tak kvalitní technické provedení. Díky tomuto záměru 

jsem mohla vyuţít své dosavadní znalosti z různých oborů, které mi studium nabídlo. 

 Řešení této práce mi díky snaze o nalezení nejlepšího řešení a řadě různých konzultací 

se specialisty ve svých oborech a vedoucím mé práce dalo řadu důleţitých poznatků 

a ponaučení. 
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