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Anotace 

 Hlavním účelem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro objekt Parkovací dům s restaurací a 

obchodem v Ostravě – Přívoze. Dokumentace pro provádění stavby navazuje na urbanistickou 

studii z ATT III, architektonickou studii z ATT IV, a dokumentaci ke stavebnímu povolení 

zpracovanou pro celý objekt v ATT Va.  

 Objekt by se měl nacházet v nově navrhované části Ostravě – Přívozu, kterou jsme 

měli zadanou v Ateliérové tvorbě III. Zde jsme zcela předělali urbanismus celého území, aby 

místo mělo větší využití a návštěvnost. Parcely lemují hlavní komunikace Hlučínská a 

vedlejší komunikace Dobrovského, Na Mlýnici a Palackého. Na parcelách se nachází můj 

řešený objekt Parkovací dům s restaurací a obchodem dále s budovou Úřadu práce, pobočky 

banky a umělecké školy. Nedaleko této parcely se nachází na jihovýchodní straně vlaková 

stanice Ostrava hlavní nádraží  a na severovýchodní straně dálnice D1. 

ŠAJNAROVÁ Š.:  Parkovací dům s restaurací a obchodem v Ostravě - Přívoze: Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 

2013, s 49 

 

 

Abstract  

The main purpose of the bachelors work is to work out the project documentation for 

constructing the project according to the regulation no. 499/2006 code for the Parking 

building with a restaurant and shop in Ostrava – Přívoz. The documentation for the 

construction follows the town study from ATC III, architectonical study from ATC IV and the 

documentation for the building permit processed for the whole building in ATC Va.  

The building should be situated in the newly planned section Ostrava – Přívoz that we had 

assigned in the Atelier creation III. Here we completely recreated the urban planning of the 

whole sector so that the place has better utilization and attendance. The parcels line the main 

road Hlučínská and side roads Dobrovského, Na Mlýnici and Palackého. My solution of the 

Parking building with a restaurant and a shop is situated on the parcels with the employment 

office, a bank and an art school. Not far from the parcel on the southeast side  
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Seznam použitého značení  

ATT   ateliérová tvorba 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

b.p.v   Balt po vyrovnání 

C x/x   třída pevnosti betonu 

CUZK   český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČSN   česká technická norma 

DN   dimenze potrubí 

EPS   expandovaný polystyren 

KN   katastr nemovitosti 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

PD   projektová dokumentace 

PT   původní terén 

Sb.   Sbírka 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě   

SO   stavební objekt 

U   součinitel prostupu tepla 

ÚT   upravený terén 

ŽB   železobeton 

 

 

 



11 
 

1. Úvod 

Úkolem bakalářské práce je návrh objektu Parkovací dům s restaurací a obchodem 

v Ostravě – Přívoze. 

 Bakalářská práce se skládá z více částí. První část je část textová, která obsahuje 

průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona o územní plánování a 

stavebním řádu. Základní údaje o objektu a parcele, na které se objekt nachází jsou popsány 

v průvodní zprávě. V technické zprávě je detailně popsáno technické, konstrukční a 

architektonické řešení SO01 – Parkovací dům s restaurací a obchodem. 

 Druhá část je výkresová. V té se nachází projektová dokumentace k provádění objektu 

včetně vizualizací, výpisu prvků a architektonický detail – řešení a detailní navržení zábradlí. 

K této dokumentaci je i přidáno konstrukční, detailní řešení lehké obvodové fasády. 

 Vycházela jsem z podkladů, které byly vypracovány v Ateliérové tvorbě III., zde byl 

vytvořen nový urbanismus území. Z Ateliérové tvorby IV.,kde byla vypracovaná studie 

daného objektu. Dále v Ateliérové tvorbě Va. byla předchozí studie rozpracována do fáze 

dokumentace pro stavební povolení. 

Do závěru jsem uvedla získané zkušenosti a poznatky z řešení tohoto objektu. 
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2. Výchozí údaje 

2.1 Oblast a její charakteristika 

Městský obvod Ostrava - Přívoz se nachází na severozápadní straně v blízkosti 

dálnice D1, na severovýchodní straně je hlavní ulice Hlučínská, která zde přivádí 

veškerou dopravu a obyvatelstvo, na jihovýchodní straně je poblíž hlavní vlakové 

nádraží města Ostravy. V tomto městském obvodě se nachází střední obchodní 

učiliště, které je stále funkční. Ostatní objekty jsou v dezolátním stavu až havarijním.  

Velkou nevýhodou této oblasti je nepřizpůsobivé obyvatelstvo, které devastuje zbylé 

objekty a okolní krajinu.  
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3. Řešení  

3.1 Urbanisticko architektonické řešení celku 

Původní urbanistický stav je řešen pomocí komunikací Dobrovské a Palackého. Tyto dvě 

ulice jsou propojeny mnoho dalšími ulicemi, které toto území dělí na mnoho malých a 

nepřehledných celků. 

Náš nový navrhovaný urbanistický stav toto území rozděluje pouze na 4 celky, které jsou 

ucelenější a hlavně přehlednější. Od hlavní ulice je první území, které obsahuje parkovací 

dům s restaurací a obchodem, pracovní úřad, pobočku banky, přemostění, které vede přes 

hlavní komunikaci k umělecké škole a dále podchod, který napomáhá toto území rozšířit dál 

za komunikaci. Druhé území je navrženo jako nové centrum tohoto území s rozvojem různých 

služeb. Třetí území je spojnice mezi první a druhým územím. Je to klidová zóna plná zeleně, 

chodníků a míst pro odpočinek. Poslední čtvrté území je zaměřeno na bydlení pro různé 

společenské skupiny lidí. 

   

3.2  Urbanisticko architektonické řešení objektu 

Objekt se nachází v první části navrhovaného území. Tvar objektu byl z počátku velice 

často měněný. Poslední a úplně nejlepší varianta objektu je válec, který je ponořený do terénu 

z důvodu dobrého navázání komunikací. Tento objekt se skládá ze 3 částí. První část kde se 

nachází restaurace s obchodem a zázemím pro zaměstnance je pod úrovní terénu, kde muselo 

dojít k velkým pozemním úpravám. Druhá část je nad spodním patrem. Zde parkují osobní 

automobily. Do této části se dostanou z ulice Na Mlýnici v úrovni terénu. Třetí část by se dala 

nazvat jako komunikační. Propojuje parkování s obchodem a restaurací pomocí schodiště, 

ramp a výtahu. 
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3.3 Technické a provozní řešení 

Objekt je rozdělen do tří provozních celků. První celek patří ponořené části, ve které je 

restaurace s obchodem a zázemím pro zaměstnance. Zázemí zaměstnanců je na severní straně 

objektu, kde mají svůj vlastní vchod. Restaurace s obchodem jsou směrovány na jižní stranu, 

kde jsou propojené velkou chodbou. Tato chodba navazuje na druhou část, která je 

komunikační a hlavním propojením mezi parkovacím domem a restaurací s obchodem. V této 

části se nachází výtah, dvojramenné schodiště a rampy. Tyto objekty tvoří kříž ve středu 

válce. Třetí část je parkovací dům, který má sedm pater. V prvním patře jsou umístěna 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. V ostatních patrech jsou parkovací 

místa pro ostatní obyvatelstvo. Parkovací dům pojme až 150 parkovacích míst. 
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4. Textová část PD pro provádění stavby ( dle  vyhl.  499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb)  

A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:             Parkovací dům s restaurací a obchodem 

Kraj:                           Moravskoslezský 

Obec:                          Moravská Ostrava a Přívoz 

Okres:                         Ostrava –město, 554821 

Katastrální území:      Moravská Ostrava a Přívoz 

Parcelní číslo:            25 

Místo stavby:             Na Mlýnici 52a, Ostrava - Přívoz, 70200 

Stupeň PD:                Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Vypracovala:             Štěpánka Šajnarová 

 

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

stavebním pozemku 

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

sloučen z původních parcel: 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 144/1, 1397 a 144/3 na jedno 

parcelní číslo 25 ve vlastnictví Města Ostravy. Ve stávajícím urbanismu se zde 

nachází převážně prázdné parcely a jeden sběrný dvůr. V rámci Ateliérové tvorby III 

urbanistické studie byly stávající objekty strženy. 

Terén v řešeném území je po celé délce rovinný. 
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c) Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a provedených 

průzkumech 

Osobní návštěva staveniště:  

Byla nutná pro zhodnocení stávajících objektů a staveniště a vytvoření potřebné 

fotodokumentace pro porovnání a ověření informací s mapovými podklady. Ve studii 

z elaborátu ATT IV je veškerá pořízená dokumentace území přiložená. 

 

 

Radonový průzkum:  

Radonové měření a průzkum nebyl přesně změřen z důvodu školní práce 

(nebylo v rozsahu řešení). Z telefonického kontaktu RNDr. Karla Uvírala ze dne 

25.3.2013 bylo ujištěno, že se v daném území nachází nízký radonový index a z tohoto 

důvodu není potřeba zavést proti radonové opatření dle § 94 vyhl. Č. 307/200. 

     

                   

                 střední radon 

                  nízký radon 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 Radonová mapa na území Ostravy                  
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Geologický průzkum:   

Sondový průzkum nebyl proveden z důvodů školní práce (nebylo v rozsahu řešení). 

Mapové podklady nám ukazují, že podloží je tvořeno z nivních sedimentů (fluviální).  

Při zahájení stavby by bylo za potřebí provést sondový průzkum. 

              

              navážka,halda,výsypka, 

         odval ( antropogenní) 

 

         nivní sediment        

        (fluviální) 

 

obr. 2 Geologická mapa 

 

Poddolování:   

V roce 1973 byla důlní činnost zastavena. Z toho vyplývá, že území je  

poddolované. 

 

          Poddolované území 
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Obr.3 Mapa poddolování 

 

Záplavová oblast:   

Řeka Odra ani Černý potok nevystavují oblast ohrožení.  Oblast se nachází mimo 

oblast záplav.   

            

            záplavové území 

 

 

 

 

 

 

Doprava    

- městská hromadná: V docházkové vzdálenosti 5 minut se nachází tramvajová a 

autobusová zastávka Důl Odra (tram.č. 11,14, bus.č. 24,33,34,52,56,66,67) , 

Autobusová zastávka Na Mlýnici ( bus.č. 33) je ve stejné docházkové vzdálenosti jako 

zastávka Důl Odra. 

 

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

Dobrovského, Palackého a Na Mlýnici. 

 

Elektřina:  Objekt bude připojen ke stávající síť elektrického vedení  

Zemní plyn:  Bude do objektu veden z ulice 

Kanalizace:  Budova bude napojena na stávající  
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Objekt bude napojený na stávající elektroinstalační sítě a vodovod dle vyjádření 

správce sítě. Z toho vyplývá, že objekt nebude v rozporu s územními regulativy 

. 

 

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním pánováním a stavebním řádu 

(stavební zákon) je vytvořená projektová dokumentace. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby je také v práci dodržena. 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí a regulačních plánu 

 

Navržený objekt souhlasí s regulativy územního plánu města Ostravy. 

 

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

opatření v dotčeném území 

Během výstavby dojde k úplnému pozastavení dopravy na ulici Dobrovského a Na 

Mlýnici z bezpečnostních důvodů. Okolo komunikací bude odebírána zemina a tvořena 

opěrná stěna, která bude bránit sesuvu půdy. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

         Upřesnění časového plánu výstavby bude až po lepším prozkoumáním půdního 

podkladu. 

 Předběžné zahájení stavby: 4/2014 

 Předběžné ukončení stavby: 9/2016 

 Předběžná délka výstavby: 27 měsíců 



20 
 

 

Postup výstavby : 

- demolice stávajícího objektu ( sběrný dvůr) 

- skrývka ornice 

- provedení vyhloubení terénu a provedení konstrukce z vyztužené zeminy   

- výkopy pro základy 

- betonáž základů a podkladního betonu 

- položení proti radonové hydroizolace 

- vyzdění nosných ŽB konstrukcí v 1.NP 

- dovezení, osazení a ukotvení nosný ocelových sloupů a jejich vyplnění betonem 

- ukotvení ocelových průvlaků a ocelových stropnic 1.NP 

- spřežení stropní konstrukce, zalití vyztuženým betonem 1.NP 

- vyzdění nosných ŽB konstrukcí, osazení nosných ocelových sloupů v 2.NP 

- ukotvení ocelových průvlaků a ocelových stropnic 2.NP 

- spřežení stropní konstrukce, zalití vyztuženým betonem 2.NP 

- tento postup se opakuje až do 7. NP 

- uložení příhradové konstrukce, spřažení stropní konstrukce, osazení střechy 

- instalace a upevnění lehkého obvodového pláště a navaření ocelových prvků tvořící 

fasádu parkovacího domu 

- provedení příček v 1.NP 

- instalace rozvodů TZB 

- zhotovení podhledů, vnitřních obkladů a podlahových vrstev 

- vytvoření pochozího terénu v úrovni okolních komunikací 

- do oplechování konstrukcí, terénní úpravy 
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i) Statistické údaje 

 

Orientační cena bez DPH                                                        41 840 000,- Kč 

 V ceně je zahrnuta koupě pozemku, odstranění stávajících budov, odstranění 

orné půdy, terénní úpravy, TZB, stavební část objektu, provozní uspořádání objektu, 

projektové a průzkumné práce, náklady na dopravu materiálů, na umístění stavby a 

rezerva. 

 

Plocha pozemku                                                                                   3 790 m2 

Obestavěný prostor                                                                              2 628 m3 

Zastavěný plocha                                                                                  1 133 m2 

Podlahová plocha 1.NP           151 m2 

Podlahová plocha 2NP – 8.NP                                                    1 444 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcely pro objekt se nachází ve městě Ostrava, v místní části 

Přívozu. Jsou součástí schválené územně plánovací dokumentace Územního plánu 

Ostrava (schválený 22.6.1998) a regulativ města. Dané území je definováno jako 

živnostenské území (občanská vybavenost, služby, bydlení a další.) 

 

Pozemek je rovinatý po celé své délce. Nejprve bude zajištěno stržení stávající 

budovy sběrného dvora na parcelách 1397 a 144/3. Budou provedené velké terénní 

úpravy a to hlavně do hloubky. Terén se musí vyhloubit o 4m a pro zpevnění stěn a 

pro zabezpečení sesuvu půdy bude vytvořená konstrukce z vyztužené zeminy. Tyto 

úpravy se dotknou parcelních čísel: 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 144/1, 1397 a 144/3. 

 

Na pozemek bude příjezd z ulice Na Mlýnici a pro pěší z ulice Dobrovského. 

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

Objekt je na okraji nově řešeného území, tak aby nezastiňoval okolní objekty a 

nebránil jim ve výhledu na nově zbudované náměstíčko. Dalším důvodem pro jeho 

umístění byly komunikace. Do parkovacího domu se vjíždí z ulice Na Mlýnici. 

Z ulice Dobrovského by to pro objekt bylo lepší, ale z bezpečnostních důvodů a 

potřebných vzdáleností se od této varianty upustilo. Do objektu se lidé dostanou 

z jižní strany od náměstíčka, kde musí sejít pomocí schodiště nebo rampy o 4m níže 

než je původní terén. Toto osazení objektu je velice zvláštní, ale má to své 

opodstatnění.  
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Tvar budovy měla v první fázi plno podob od hranatých kvádrů až po rotující 

kvádry. Nejlepší varianta hmoty představuje válec o průměru 19m, který je 

ozvláštněný svojí střechou, která není rovná, ale je skosená pod úhlem 5%. Objekt je 

vysoký 32m, ale nad úrovní terénu je pouze 28m, má 8 podlaží z toho pouze 7 je nad 

terénem. Toto osazení objektu vzniklo z vnitřních provozů. V prvním podlaží je 

restaurace s obchodem a zázemí zaměstnanců. Toto podlaží dá se říct, že je sklepem 

objektu, ale jeho vnější stěny jsou volné. Polovina nejnižšího podlaží je zastíněna  

zelenou střechou, která je v úrovni původního terénu a končí ve vzdálenosti rampy a 

ne spodního patra. Rampa je 2 m širší než podlaží pod ní a tím se do podlaží dostává 

světlo i pomocí lehké obvodové fasády, která je celá ze zrcadlového skla z vnějšího 

prostředí. 

 

Nosný systém objektu je řešený pomocí nosných ocelových sloupů DN400, 

které jsou vyplněny betonem a vnitřní nosná konstrukce je ŽB o tloušťce 400mm. 

Lehká obvodová fasáda ve spodním podlaží je celá prosklená. Sklo je 

zrcadlové z vnějšího okolí a z vnitřního je průhledná, aby návštěvníci objektu mohli 

pozorovat co se děje na náměstíčku. Nosný rám fasády je tvořen ze systému Schüco. 

Profily jsou z oceli – horizontální jsou rozměrů 50x80mm a vertikální 50x220mm. 

Fasáda, která chrání auta v parkovacím domě, je tvořena z ocelových jeklů a 

rozměrech 20x50x1600mm. Tyto jekly jsou navařené na nosné ocelové sloupy 

v rozmezí 100mm, kde určité jekly jsou vynechané pro ozvláštnění fasády. Tyto 

vynechané jekly tvoří systém oken. Do prostoru kde jsou vynechané jekly se dá síť 

kvůli bezpečnosti. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Provozní uspořádání  

Budova je rozdělena do čtyř provozních celků, které na sebe vzájemně 

navazují. 

První provoz je zázemí zaměstnanců s kuchyní, které má svůj vlastní vstup 

ze severovýchodu objektu a druhý vstup je pro zásobování ze severu. Toto zázemí 
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obsahuje vstupy, denní místnost, šatnu, WC se sprchou pro ženy a muže zvlášť, 

technické místnosti, kuchyň se čtyřmi příručními sklady. 

Druhý provoz je čistě pro návštěvníky. Jedná se o prostory obchodu, 

restaurace, která pojme až 35 lidí na jednou, WC pro ženy, WC pro muže, WC pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a chodbu, která propojuje obchod 

s restaurací a komunikačním prostorem. 

Komunikační prostor je třetí provoz, který je uprostřed válce ohraničený 

nosnou ŽB stěnou. V tomto prostoru se nachází výtah, dvojramenné schodiště a 

rampy. Tyto objekty tvoří v prostoru kříž, kde jedna osa je rampa a druhá osa na ni 

kolmá je tvořená ze schodiště a výtahu. 

Čtvrtý provoz je určený pro automobily. Jedná se o parkovací dům, který má 

sedm pater a pojme 150 míst na parkování. V prvním patře jsou umístěna 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu v počtu osmy míst. Na 

jedno patro se vleze 24 parkovacích míst. 

 

Zemní práce 

Prvním a nejdůležitějším krokem před terénní úpravou bude zajištění tří stěn 

pro sesuvu, když budeme odebírat a hloubit terén pod úrovni terénu až do 4m. 

Toto zajistíme pomocí pilot. Až máme terén zajištěný, odebereme ornici a 

odvezeme ji na skládku. Poté budeme hloubit terén. Stěny potom upravíme pomocí 

konstrukce z vyztužené zeminy. 

 

Základy 

Základy tohoto objektu jsou všechny kruhové a skládají se ze čtyř 

základových pásů a jedné základové desky. Základový pás pod vnějšími 

ocelovými nosnými sloupy DN400 bude z železobetonu (beton třídy C25/30) bude 

mít rozměry 1200/1560 mm o poloměru R18,3m. Druhý základový pás pod lehkou 

obvodovou fasádou Schüco, je z železobetonu (beton třídy C25/30) a jeho rozměry 

jsou 300/1600mm o poloměru R16,15m. Třetí základový pás leží pod vnitřními 
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nosnými ocelovými sloupy, je rovněž železobetonový (beton třídy C25/30) o 

rozměrech 200/1600mm a poloměru 12,4m. Čtvrtý základový pás se nachází pod 

nosnou železobetonovou konstrukcí, tento pás je železobetonový (beton třídy 

C25/30) o rozměrech 600/1600 a na tento základový pás navazuje základová deska 

v hloubce 1600 mm a o rozměrech 1000/12000 o poloměru 6m. Podklad pro 

podlahy bude vytvořený z prostého betonu třídy C25/30 o tloušťce 80mm , který 

bude vyztužený ocelovou svařovanou kari sítí d6(8) x 150 x 150mm, tl.80mm. 

Konstrukce podlahy i s nosnou konstrukcí podlahy bude uložená na hutněný 

podklad štěrkopísek na 0,2 MPa o tloušťce 150mm a na hutněný podklad 

štěrkopísek minimálně na 0,2 MPa. Hydroizolace  je uložena mezi konstrukcí 

podlahy a tepelnou izolací. Hydroizolace je doplněna o protiradonovou složku.  

 

Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je tvořena z nosných ocelových sloupů DN400, 

které jsou vyplněny prostým betonem C25/30. Ty to sloupy jsou ve dvou řadách o 

poloměrech 12,4m a 18,3m. Sloupy, které jsou v poloměru 12,4m jsou od sebe 

každých 60° a sloupy v poloměru 18,3m jsou po 30°. Vnitřní nosná konstrukce je 

železobetonová (beton třídyC25/30) o tloušťce 400mm a o poloměru 4,55m. 

Kolem výtahu je vyzděná ztužující stěna z tvarovek Ytong P6-650 o rozměrech 

200x249x499mm, spojené zdící maltou Ytong, povrchově opatřené vápenno-

cementovou omítkou. Příčky uvnitř objektu jsou tvořené z tvarovek P4-500 o 

rozměrech 200x249x500mm; P4-700 o rozměrech 150x249x499mm, P4-700 o 

rozměrech 100x249x499mm. Všechny příčky jsou spojené zdící maltou Ytong a 

ošetřené vápenno-cementovou omítkou. Místnosti sociálního zařízení a skladů jsou 

obloženy keramickým obkladem do výšky 2000mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Jsou tvořené z ocelových průvlak a stropnic, které jsou ukotvené k nosným 

ocelovým sloupům DM400 a k nosné železobetonové konstrukci. Ocelové 

průvlaky jsou 2x IPE 300 a ocelové stropnice 2x IPE300. Na Této konstrukci se 

nachází trapézový plech výšky 150mm zalitá prostým betonem C25/30 a 
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vyztužený kari sítí 150/150/4mm, který je spřažený s ocelovými nosníky.  Na 

betonu je vrstva, která chrání beton proti olejům z aut a různým jiným škodlivým 

látkám. V prvním patře bude provedený zavěšený sádrokartonový podhled, který 

bude ve výšce 3300mm, jen na wc pro návštěvníky bude ve výšce 2200mm. 

Střešní konstrukce 

Objekt má dvě nosné konstrukce střechy. První konstrukce je tvořená 

z ocelových průvlaků a stropnic, které jsou uložené ve spádu 5%. Průvlaky jsou 2x 

IPE 300 a stropnice IPE 180. K této konstrukci je spřažený trapézový plech ve 

spádu výšky 50mm. Další vrstvy jsou tepelná izolace z desek z minerálních vláken 

tloušťky 60mm a hydroizolační fólie PVC – P o tloušťce 1,2mm. Druh konstrukce 

má stejné složení jako první konstrukce, ale nosné ocelové prvky IPE jsou 

nahrazeny nosnou ocelovou příhradovou konstrukcí.  

 

Schodiště 

Objekt bude mít dvě schodiště. Jedno uvnitř objektu a druhé mimo objekt, 

které bude využíváno jako požární schodiště. První bude betonové monolitické 

(beton třídy C25/30). Kotveno bude do základové desky svým betonovým 

základem. Mezi podlažími bude kotveno do ramp a do okolní nosné 

železobetonové konstrukce. Zábradlí bude mít ocelové sloupky a výplň mezi nimi 

bude tahokov. Druhé schodiště bude celé ocelové. Ze spod kotvené do nosné 

konstrukce zelené pochozí střechy a po bocích bude uchyceno o venkovní nosnou 

ocelovou konstrukci – ocelové sloupy DN400. 

 

Výtah 

Výtah bude od firmy Schindler a název výtahu je Schindler 3300. Je to 

bezbariérový výtah o rozměrech 1200x1250mm a výšce 2135mm. Před výtahem je 

také splněn před prostor 1500mm v každém patře. 

 

 



27 
 

Podlahy 

Všechny podlahy v objektu mají podkladovou vrstvu z prostého betonu 

C25/30 vyztuženou kari sítí 150/150/4mm. Přesné skladby podlah jsou uvedené ve 

výpisu skladeb podlah. 

 

Obvodový plášť 

Objekt má dvě fasády.  

Lehká obvodová fasáda ve spodním podlaží od firmy Schüco typu FW 

50+AOS je celá prosklená. Sklo je zrcadlové z vnějšího okolí a z vnitřního je 

průhledná, aby návštěvníci objektu mohli pozorovat co se děje na náměstíčku. Nosné 

prvky fasády jsou ocelové profily – horizontální jsou rozměrů 50x80mm a vertikální 

50x220mm. 

Fasáda, která chrání auta v parkovacím domě, je tvořena z ocelových jeklů a 

rozměrech 20x50x1600mm. Tyto jekly jsou navařené na nosné ocelové sloupy 

v rozmezí 100mm, kde určité jekly jsou vynechané pro ozvláštnění fasády. Tyto 

vynechané jekly tvoří systém oken. Do prostoru kde jsou vynechané jekly se dá síť 

kvůli bezpečnosti. 

 

Tepelná izolace 

V objektu se nachází tři tepelné izolace. První tepelná izolace STYRODUR 

C35/30 CS se nachází v podlaze a tloušťky 100mm. Druhá tepelná izolace z desek 

z minerálních vláken tloušťky 60mm se nachází ve střešní skladbě. Třetí a poslední 

tepelná izolace STYRODUR C35/30 CS tloušťky 150mm je uložená ve svislé 

konstrukci. 

 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Elektrická energie: 

Objekt bude napojen na elektrickou energii přes kabelové spojky na stávající 

NN vedení CYKY 5J přes ulici Na Mlýnici. Mimo pozemek bude umístěn 

elektroměrový rozvaděč s pojistnou skříní. 
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Splašková kanalizace 

Není v rozsahu bakalářské práce. 

 

 

Dešťová kanalizace: 

Z důvodu nové urbanistické studie bude vytvořena nová dešťová kanalizace. 

 

 

Pitná voda: 

Z ulice Dobrovského bude napojená vodovodní přípojka na stávající 

vodovodní síť. 

 

 

Plyn: 

Středotlaký plynový rozvod bude napojený na řešený pozemek. Skříň HUB 

bude umístěna na okraji pozemku. 

 

 

Dopravní napojení: 

K objektu se dostaneme z ulice II. třídy  Na Mlýnici. 

 

e) Řešení technické a dopraví infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Nepočítá se se zvýšením dopravní infrastruktury. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Na životní prostředí by stavba neměla mít negativní dopad. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Všechny přístupy do objektu jsou plně bezbariérové i veškeré komunikace, 

výtahy a prostory jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

 

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

projektové dokumentace 

 

Není v rozsahu bakalářské práce. Ale z důvodů provedení opětné zdi se budou 

muset průzkumy provést. 

 

 

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

výškový systém 

 

Ve výkresu C02 – Vytyčovací plán bude vytyčen objekt. Podkladová 

katastrální mapa byla přístupná online na http://nahlizenidokn.cuzk.cz, další údaje o 

geodetické poloze na http://cuzk.cz a nivelační data na http://bodovapole.cz. 

 

 

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

provozní soubory 

 

SO01 – Parkovací dům s restaurací a obchodem 

SO02 – Příjezdová rampa do parkovacího domu 

SO03 – povrchová úprava kolem parkovacího domu 

SO04 – zelená pochozí střecha (úroveň terénu) 

SO05 – Přípojka splaškové komunikace 

SO06 – Přípojka plynu 

SO07 – Přípojka vodovodu 

SO08 – přípojka elektřiny 

SO09 Přípojka dešťové kanalizace 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, respektive 

jejich minimalizace 

 

Stavba by neměla mít negativní účinky na okolí ani na okolní objekty. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Všichni dělníci pracující na objektu musí být proškoleni a dodržovat BOZP a 

musí mít při sobě předepsané pomůcky. Také musí být dodržovány pokyny a postupy 

výrobců, kteří dodávají materiál na stavbu. 

Veškeré provedené práce na objektu budou v souladu s ustanoveními ČSN, 

technologickými předpisy a bezpečnostními předpisy. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Navržená nosná konstrukce bude navržena a posouzena autorizovanou osobou. 

Konstrukce i materiály budou ošetřeny proti korozi, parazitům a nepříznivým 

vlivům. 

Objekt je navržen, aby při stavbě i dokončení byl schopný unést dlouhodobé i 

krátkodobé  působení zatížení na něj působící. Kdyby byl špatně navržen mohlo by 

to mít za následek: 

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Větší stupeň nepřístupného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině 
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3. Požární odolnost  

 

Autorizovaný technik by v případě výstavby vypracoval detailní řešení pro 

daný objekt. Objekt bude určitě vybaven protipožárními čidly v každém patře nad 

každým parkovacím místem, aby při vypuknutí požáru nedošlo k velkým škodám na 

cizím majetku. 

V případě vypuknutí velkého požáru by požární jednotka mohla zasáhnout 

z ulice Dobrovského. 

Důležité opatření, které je třeba zajisti: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životného prostředí 

 

Dle zákona č. 144/1992 Sb. je objekt navržen, aby splnil všechny zásady pro 

ochranu životního prostředí. Objekt svou konstrukcí nijak neznečišťuje okolní 

ovzduší, životní prostředí ani nepoškozuje zdejší ekosystém a organismy které v něm 

žijí. Všechen odpad, který by vznikl při zhotovení stavby by byl roztříděn a odvezen 

a příslušné skládce 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Veškeré stavební konstrukce jsou vyrobeny z nezávadných stavebních 

materiálů, které dodržují příslušné předpisy. Po celou dobu životnosti stavby bude 

zajištěna bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků i ostatních obyvatel. 
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6. Ochrana proti hluku 

 

Objekt by mohl být zdrojem hluku v daném území. Restaurace s obchodem 

jsou od parkovacího domu odděleny protihlukovou vrstvou. Detailní výpis skladby 

ve výpisech. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Ochrana tepla objektu je řešena pouze v 1.NP, ve zbylých podlažích není nutné 

vytápění. Energetická náročnost objektu je splněna podle platných norem ČSN 

730540-2. 

 

 

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

orientace 

 

Do objektu se osoby s omezenou schopností pohybu dostanou pomocí ramp, 

které jsou v příslušném sklonu. Vstupní dveře jsou bez prahů a dalších překážek. 

Objekt je zcela přizpůsobený vyhlášce 398/2009 Sb. Po parkovacím objektu je pohyb 

umožněn pomocí výtahu a ramp. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Území má podle zodpovědné osoby nízkou intenzitu radonu v podloží. Do 

základů se nemusí přidávat žádná opatření. Ale pro případ je v základech přidaná 

protiradonová hydroizolace PARAALBIT AL S40. Objekt bude stát 

v poddolovaném území, ale pokles reliéfu nehrozí, podloží je stabilizované. V okolí 

území se nenachází žádné vodní plochy, které by ho ohrozily. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

K ochraně obyvatelstva se předpokládá využití veřejných prostředků v době 

havarijní situace. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 

 

Nejbližší kanalizační přípojka jde kolem ulice Hlučínské, na kterou bude 

objekt napojen viz. příloha C01. 

 

b) Zásobování vodou 

 

Vodovodní přípojky jdou po ulicích Dobrovského i Na Mlýnici. Řešený objekt 

bude napojený na vodovodní přípojku z ulice Dobrovského viz. příloha C01. 

 

c) Zásobování energiemi 

 

Objekt bude napojen na elektrickou energii přes kabelové spojky na stávající 

NN vedení CYKY 5J přes ulici Dobrovského. Mimo pozemek bude umístěn 

elektroměrový rozvaděč s pojistnou skříní viz. v příloze C01. 

 

d) Řešení dopravy 

 

K objektu se dostaneme z ulice II. třídy Na Mlýnici. Parkování je zajištěno 

v parkovacím domě, který pojme až 150 parkovacích míst včetně pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  
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e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Povrch pochozích ploch v 1.NP budou žulové kostky. V 2.NP bude kolem 

parkovacího domu zelená pochozí střecha, která bude upravená do pochozích ploch. 

Úpravy okolních pozemků je v rámci studie ATT IV. 

 

f) Elektronické komunikace 

 

Není v rozsahu bakalářské práce. 
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C. Situace stavby 

 

Viz. příloha   C01 Koordinační situace 

     C02 Vytyčovací plán 
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D. Dokladová část 

Není v řešení bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, trvalé depote a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Parcely čísel : 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 144/1, 1397 a 144/3 by v rámci nové 

urbanizace scelené na jedno parcelní číslo 25, které se nachází v Ostravě – Přívoze. 

Staveniště bude přístupné z ulice Na Mlýnici, ze které bude dobře přístupné. Bude 

provizorně oploceno jen po dobu výstavby, aby bylo zajištěno bezpečí okolo 

procházejících obyvatel. Orná půda bude sejmuta a bude uložena na okolním 

pozemku, který se bude později upravovat. Další půda výkopu bude uskladněna na 

skládce. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Technické sítě infrastruktury neprochází pozemkem. 

 

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

 

Zdroj pitné vody bude přiváděn provizorní přípojkou z veřejného vodovodu. 

Přívod elektrického proudu bude přes staveništní skříně EMS. Odvodnění staveniště 

bude pomocí provizorních žlabů nebo přebytečná voda bude odsávána. Cenové 

vyrovnání bude až po dokončení stavby. 

 

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

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště bude provizorně oploceno jen po dobu výstavby, aby bylo zajištěno 

bezpečí okolo procházejících obyvatel a zabezpečen přístup nepovolaným osobám. 

Všichni dělníci pracující na objektu musí být proškoleni a dodržovat BOZP a 

musí mít při sobě předepsané pomůcky. Také musí být dodržovány pokyny a postupy 

výrobců, kteří dodávají materiál na stavbu. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Dle bezpečnostních předpisů bude uspořádané staveniště a zajištěna bezpečnost 

na něm a okolních objektů. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Na staveniště budou dovezeny provizorní objekty – chemické WC, kontejnery 

na stavební odpad, staveništní kontejner. Pro výstavbu objektu budou zapotřebí i 

vysokozdvižné jeřáb, buldozer. Orná půda bude sejmuta a bude uložena na okolním 

pozemku, který se bude později upravovat. Další půda výkopu bude uskladněna na 

skládce.  

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi budou pouze kontejnery, které nevyžadují pevné podložení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochran zdraví při práci na staveništi podle zákona 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci 

 

Všichni dělníci pracující na objektu musí být proškoleni a dodržovat BOZP a 

musí mít při sobě předepsané pomůcky. Také musí být dodržovány pokyny a postupy 

výrobců, kteří dodávají materiál na stavbu. 

 

i) Podmínky pro ochranu životného prostředí při výstavbě 

 

Všechen odpad, který by vznikl při zhotovení stavby by byl roztříděn a 

odvezen a příslušné skládce. Okolní komunikace budou očištěny od znečištění. 
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j) Orientační hlůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Předběžné zahájení stavby: 4/2014 

 Předběžné ukončení stavby: 9/2016 

 Předběžná délka výstavby: 27 měsíců 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro 

jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

 

2. Inženýrské objekty 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

3. Provozní soubory stavby 

 

Není předmětem bakalářské práce 
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1. Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva SO01 

 

a) Účel objektu  

 

Stavební objekt Parkovací dům s restaurací a obchodem SO01 je osmi patrový. 

První podlaží je pod úrovní terénu, zbylých sedm podlaží je nad terénem. Toto osazení 

objektu do terénu je z provozních důvodů. V prvním patře je restaurace s obchodem a 

se zázemím pro zaměstnance. Druhá část objektu je určena pro parkování osobních 

automobilů. Objekt bude volně přístupný veřejnosti. 

 

 

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 

 

Budova je rozdělena do čtyř provozních celků, které na sebe vzájemně 

navazují. 

První provoz je zázemí zaměstnanců s kuchyní, které má svůj vlastní vstup 

ze severovýchodu objektu a druhý vstup je pro zásobování ze severu. Toto zázemí 

obsahuje vstupy, denní místnost, šatnu, WC se sprchou pro ženy a muže zvlášť, 

technické místnosti, kuchyň se čtyřmi příručními sklady. 

Druhý provoz je čistě pro návštěvníky. Jedná se o prostory obchodu, 

restaurace, která pojme až 35 lidí na jednou, WC pro ženy, WC pro muže, WC pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a chodbu, která propojuje obchod 

s restaurací a komunikačním prostorem. 

Komunikační prostor je třetí provoz, který je uprostřed válce ohraničený 

nosnou ŽB stěnou. V tomto prostoru se nachází výtah, dvojramenné schodiště a 
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rampy. Tyto objekty tvoří v prostoru kříž, kde jedna osa je rampa a druhá osa na ni 

kolmá je tvořená ze schodiště a výtahu. 

Čtvrtý provoz je určený pro automobily. Jedná se o parkovací dům, který má 

sedm pater a pojme 150 míst na parkování. V prvním patře jsou umístěna 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu v počtu osmy míst. Na 

jedno patro se vleze 24 parkovacích míst. 

Venkovní prostor okolo objektu v prvním podlaží je tvořený z žulových kostek. 

Zelená pochozí střecha, která je v úrovni terénu. Kolem objektu je jen z jedné 

poloviny a to od ulice Dobrovského kolem ulice Na Mlýnici. Kvůli snížení objektu 

o 4m byl upraven terén na jižní straně objektu, aby se návštěvníci dostali do parčíku 

po upraveném terénu. 

 

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

 

Kapacity SO01: restaurace:  4 osoby 

   Obchod:  1 osoba 

 

Podlahová plocha SO01:  1.NP    151 m
2
 

         2.NP-8.NP  1444 m
2 

    
     Celkem:  1596 m

2
 

 

Zastavěná plocha SO01:   1133 m
2
 

 

Obestavěný prostor SO01:   2628 m
3 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Nosná konstrukce objektu je tvořena z nosných ocelových sloupů DN400, 

které jsou vyplněny prostým betonem C25/30. Ty to sloupy jsou ve dvou řadách o 

poloměrech 12,4m a 18,3m. Sloupy, které jsou v poloměru 12,4m jsou od sebe 
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každých 60° a sloupy v poloměru 18,3m jsou po 30°. Vnitřní nosná konstrukce je 

železobetonová (beton třídyC25/30) o tloušťce 400mm a o poloměru 4,55m.  

Jsou tvořené z ocelových průvlak a stropnic, které jsou ukotvené k nosným 

ocelovým sloupům DM400 a k nosné železobetonové konstrukci. Ocelové průvlaky 

jsou 2x IPE 300 a ocelové stropnice 2x IPE300. 

Objekt má dvě nosné konstrukce střechy. První konstrukce je tvořená  

z ocelových průvlaků a stropnic, které jsou uložené ve spádu 5%. Průvlaky 

jsou 2x IPE 300 a stropnice IPE 180.  

Druh konstrukce má stejné složení jako první konstrukce, ale nosné ocelové 

prvky IPE jsou nahrazeny nosnou ocelovou příhradovou konstrukcí. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplň otvorů 

 

V objektu je tepelně řešeno pouze první podlaží, ve které se nachází zázemí 

zaměstnanců, restaurace a obchod, podle aktuálních norem, hlavně podle ČSN 

730540-2. Zbývající podlaží parkovacího domu nevyžadují zateplení. Detailněji 

viz. ve výkresové dokumentaci. 

 

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

hydrogeologického průzkumu 

Základy tohoto objektu jsou všechny kruhové a skládají se ze čtyř základových 

pásů a jedné základové desky. Základový pás pod vnějšími ocelovými nosnými 

sloupy DN400 bude z železobetonu (beton třídy C25/30) bude mít rozměry 

1200/1560 mm o poloměru R18,3m. Druhý základový pás pod lehkou obvodovou 

fasádou Schüco, je z železobetonu (beton třídy C25/30) a jeho rozměry jsou 

300/1600mm o poloměru R16,15m. Třetí základový pás leží pod vnitřními nosnými 

ocelovými sloupy, je rovněž železobetonový (beton třídy C25/30) o rozměrech 

200/1600mm a poloměru 12,4m. Čtvrtý základový pás se nachází pod nosnou 

železobetonovou konstrukcí, tento pás je železobetonový (beton třídy C25/30) o 

rozměrech 600/1600 a na tento základový pás navazuje základová deska v hloubce 

1600 mm a o rozměrech 1000/12000 o poloměru 6m. Podklad pro podlahy bude 

vytvořený z prostého betonu třídy C25/30 o tloušťce 80mm , který bude vyztužený 

kari sítí 150/150/4mm. Konstrukce podlahy i s nosnou konstrukcí podlahy bude 
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uložená na hutněný podklad štěrkopísek na 0,2 MPa o tloušťce 150mm a na 

hutněný podklad štěrkopísek minimálně na 0,2 MPa. Hydroizolace  je uložena mezi 

konstrukcí podlahy a tepelnou izolací. Hydroizolace je doplněna o protiradonovou 

složku. Pro možný postup přípojek inženýrských sítí budou do základů 

zabetonované chráničky a zemnící pásky. 

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

účinků 

 

Zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 14 Zk. č. 254/2001 Sb. o 

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

ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami byly použity ke správnému navržení 

objektu. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Ze silnice II. třídy Na Mlýnici bude pozemek napojen. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Území má podle zodpovědné osoby nízkou intenzitu radonu v podloží. Do 

základů se nemusí přidávat žádná opatření. Ale pro případ je v základech přidaná 

protiradonová hydroizolace PARAALBIT AL S40. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

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

bude dodržována při výstavbě objektu. Pracovnívi budou dodržovat předpisy, které se 

týkají bezpečnosti práce. 
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1.1.2 Výkresová část  

 

Výkresová část je přiložena pod označením: 

 

C01 Architektonická situace   M 1:500 

C02 Vytyčovací plán   M 1:500 

F01 Základy   M 1:50 

F02 Půdorys 1.NP   M 1:50 

F03 Půdorys 2.NP   M 1:100 

F04 Půdorys 3.NP – 8.NP   M 1:100 

F05 Řez A – A´   M 1:50 

F06 Řez A – A´   M 1:100 

F07 Řez B – B´   M 1:50 

F08 Řez B – B´   M 1:100 

F09 Stropní konstrukce   M 1:100 

F10 Střešní konstrukce   M 1:100 

F11 Střecha   M 1:100 

F12 Pohled severní   M 1:100 

F13 Pohled jižní   M 1:100 

F14 Pohled východní   M 1:100 

F15 Pohled západní   M 1:100 

F16 Vizualizace          - 

F17 Specifikace výrobků a prvků          - 

 

1.2 Stavebně konstrukční část  

Není předmětem bakalářské práce 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce 

1.4 Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem bakalářské práce 
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G. Specializace – architektura 

 

Moje specializace na architektonický detail bylo vymyšlení vlastní 

konstrukce zábradlí v komunikačním prostoru. Schodiště bude betonové 

monolitické (beton třídy C25/30). Kotveno bude do základové desky svým 

betonovým základem. Mezi podlažími bude kotveno do ramp a do okolní 

nosné železobetonové konstrukce. Zábradlí bude z ocelových prvků. Hlavní 

nosný sloupek bude kruhová ocelová trubka D 34,2mm. Na ni bude 

navařený plech 40x2mm, ke kterému bude sešroubovaná konstrukce výplně 

prostorů mezi sloupky. Taky výplň se skládá z ocelového rámu – jeklu 

30x15x1,2mm, na který ne opět navařený plech 20x2mm. K plechu bude po 

50mm našroubovaný tahokov 42x12mm. Na ocelovou trubku budou 

přichycena dvě madla, která mají stejný způsob přichycení jako konstrukce 

výplně a jeklu. Madla budou ve dvou výškách. První bude ve výšce 700mm 

pro děti a osoby s omezenou schopností pohybu, druhé bude ve výšce 

900mm. Celá výška zábradlí bude dosahovat výšky 1100mm. Tato výška je 

podle normy ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Kde hloubka volného 

prostoru je větší než 12,0 m.  

 

Výkresy architektonického detailu jsou v příloze označeny: 

 

G01 

G02 
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5. Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout Parkovací dům s restaurací 

a obchodem v Ostravě –Přivoze. Objekt měl omezené území z urbanistické 

studie v ATT III. V architektonické studii ATT IV byl objektu dán tvar a 

provozy, kterých jsem se v bakalářské práci držela za dodržení aktuálních 

norem a předpisů a dovedla je do fáze projektové dokumentace pro 

provádění stavby. 
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