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Seznam použitého značení 

 

ČSN česká státní norma 

B.p.v výškový systém baltický po vyrovnání 

odst. odstavec 

Sb.  sbírka zákonů 

mm milimetr 

m  metr běžný 

m
2  

metr čtverečný 

m
3  

metr krychlový 

NP. nadzemní podlaží 

č.  číslo 

SO  stavební objekt 

TI  tepelná izolace 

k.ú. katastrální území 

p.č.  parcela číslo 

s.   strana 

U  součinitel prostupu tepla 

ŽB  železobeton 

Ks  kusy 

m.n.m metrů nad mořem 

tl.  tloušťka 

el.  elektrické 

tj.   to jest 

EPS expandovaný polystyrén 
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1. ÚVOD 

 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 

bývalé budovy  ledovny v areálu arboreta v Novém Dvoře a navazující přístavbě 

s výstavní zahradou. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako prodejna zahradnictví, 

nově navržená budova, má funkci prodejny zahradnictví s výstavní galérii rostlin a 

dřevin. Výstavní zahrada je nedílnou součástí zahradnictví, ve které jsou navrženy 

výstavní rostliny a dřeviny. 

Dispoziční řešení je jednoduché, co se orientace týče a vyplývá z rekonstruované 

ledovny. Bývalá ledovna je jednopodlažní obdélníkového tvaru s pultovou střechou, 

nově navržený objekt je dvoupodlažní taktéž obdélníkového tvaru se sedlovou střechou 

a ocelovými táhly. Přilehlá výstavní zahrada dominuje mohutnými betonovými stěnami 

různých tvarů, které najdou své uplatnění jako prezentace jednotlivých dřevin. 

 

Výkresová dokumentace vyplývá ze studie zpracované v předmětu Ateliérová tvorba 

IV., která volně navazovala na urbanistickou studii zpracovanou kolektivně v předmětu 

Ateliérová tvorba III. a z dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová 

tvorba Va. Kompletní Bakalářská práce je členěná na textovou a výkresovou část. 

Textová část se skládá z průvodní zprávy, ze souhrnné technické zprávy a z technické 

zprávy. Výkresová část obsahuje výkresy původního stavu objektu, výkres bouracích 

prací, výkres nově navrženého stavu a specifikaci výrobků. Nedílnou součástí 

výkresové dokumentace je také řešení architektonického detailu dle zadání vedoucího 

bakalářské práce a včetně vizualizací. 

 

Textová část je zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

Vědomosti získané studiem a řešením tohoto návrhu jsou uvedeny v závěru bakalářské 

práce. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

2.1 Oblast a její charakteristika 

 

Nový Dvůr je jednou z částí obce Stěbořice, která se nachází 6km od města Opavy. Žije 

zde 1390 obyvatel. [1] Dominantou obce Nový Dvůr je areál Arboreta, které spadá pod 

Slezské zemské muzeum. Arboretum bylo založeno v roce 1958 na půdě jednoho 

z nejcennějších parků ve Slezsku. Historie je spjatá se zakladatelem Quido Riedlem, který 

položil základy pro vybudování arboreta. Za jeho působení bylo v parku pěstováno na 500 

druhů dřevin. V období, po 2. světové válce park zpustl. V roce 1958 se ujalo parku 

Slezské zemské muzeum, které zde vybudovalo arboretum. [2] 

 

2.2 Charakteristika řešeného území areálu arboreta 

 

Charakteristickým znakem pro tento areál je, dendrologická expozice „dřeviny pěti 

světadílů“ a skleníková expozice tropických a subtropických rostlin. Nachází se zde 

historický zámek, který nyní slouží jako správní budova, výstavní pavilon, skleníky, černý 

altán, herbárium a ledovna. Areál je hojně navštěvovaný, avšak je zde dost nevyužitých 

ploch nebo chátrajících budov, které kdyby našli svou správnou funkci, přilákalo by to jistě 

mnohem více návštěvníků než doposud. 

 

Rekonstrukce ledovny a její přilehlá přístavba s výstavní zahradou je navržená tak, aby 

splnila funkci, která v arboretu chybí a přilákala tak více návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 - fotodokumentace současného 

stavu ledovny (zdroj: Tománková, L.) 

Obr. č. 2 - fotodokumentace současného 

stavu ledovny (zdroj: Tománková, L.) 
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3. ŘEŠENÍ 

 

3.1  Urbanisticko architektonické řešení celku  

 

Celkový návrh urbanisticko architektonického celku, jsme kolektivně řešili v předmětu 

Ateliérová tvorba III., kde jsme se podrobně zabývali tím jak správně rozvrhnout 

funkce v areálu. Výsledek řešení lze shrnout do několika etap. V první etapě jsme 

soustředili pozornost na to, jak správně přidělit funkce stávajícím objektům, rozšíření 

parkovacích stání a navržení cyklostezky. V druhé etapě jsme řešili nově navržené 

objekty, které v arboretu chybí a které by přilákaly více návštěvníků. Ve třetí etapě 

jsme navrhli tři okružní komunikace pro návštěvníky tak, aby byly pokryty veškeré i 

doposud nevyužité plochy. Cílem tohoto řešení bylo, maximální využití arboreta pro 

širokou veřejnost a zároveň to, aby se botanická památka dostala na evropskou úroveň. 

 

3.2  Urbanisticko architektonické řešení objektu 

 

Prodejna zahradnictví, která v arboretu chyběla se skládá ze rekonstruované bývalé 

ledovny, která je jednopodlažní obdélníkového tvaru s pultovou střechou do niž vede 

hlavní vstup, k ní je kolmo navržen nový dvoupodlažní objekt rovněž obdélníkového 

tvaru se sedlovou střechou. Tyto dva objekty jsou navzájem propojeny skleněným 

krčkem, který dokonale propojuje oba celky. Na celou hmotu navazuje výstavní 

zahrada, která dotváří celkový dojem. V zahradě jsou různě orientovány betonové zdi, 

před nimiž je vysázena expozice okrasných dřevin. Zahradnictví jako celek vhodně 

koresponduje s okolní zástavbou a nenarušuje nijak okolí. Jde o propojení přírodních 

materiálu s přírodou. 

 

3.3  Technické a provozní řešení 

 

Provoz v zahradnictví není nijak zvlášť složitý. Ve zrekonstruovaném objektu je 

navržena prodejna zahradnictví s hlavním vstupem, zázemím pro jednoho až dva 

zaměstnance, wc a úklidová místnost. Přes skleněný komunikační krček se dostaneme 

do nově navrženého objektu, který slouží jako pokračování prodejny zahradnictví. 

2NP. slouží jako galérie rostlin s velkým výhledem do výstavní zahrady.  
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4. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle vyhlášky 499/2006 Sb.)  

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

1.  Identifikační údaje stavby a investora  

 

Identifikační údaje stavby   

 

Název stavby:                        Prodejna zahradnictví – Arboretum Nový Dvůr 

Druh stavby:                          Rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového 

objektu 

Místo stavby:                        Nový Dvůr, 746 01 Opava,  

    Kraj: Moravskoslezský 

Parcelní čísla:                        p.č. 174 a p.č. 190/1 

Katastrální území:                 k.ú. Nový Dvůr u Opavy 707309 

Základní char.stavby:            Prodejní provozovna 

Stupeň PD:                            Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:                                Slezské zemské muzeum Opava 

Projektant:      Lucie Tománková 

 

     Identifikační údaje investora 

 

Jméno:                                   Slezské zemské muzeum 

Adresa:      Nádražní okruh 31,746 01 Opava 

Kontakt:      +420 553 622 999 

 

      Identifikační údaje investora 

 

Jméno:                                    Lucie Tománková 

Adresa:       Papírenská 784,739 21 Paskov 

Kontakt:      +420 736 126 587 
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2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Objekty jsou situovány v katastrálním území části obce Stěbořice Nový Dvůr. Pozemek se 

skládá ze dvou parcel p.č. 174 a p.č. 190/2. Pozemek je ve vlastnictví Slezského zemského 

muzea se sídlem v Opavě. Lokalita má rovinný charakter. V areálu arboreta se nachází pár 

stávajících objektů, které jsou určeny k rekonstrukci. V místě, kde je stávající bývalá 

ledovna s terasou, je navržena demolice terasy a rekonstrukce bývalé ledovny. Na místě 

terasy je navržena přístavba prodejny zahradnictví. Pozemek není oplocen a lemuje ho 

několik desítek stromů, které nejsou pro výstavbu překážkou. 

 

3. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Byla provedena osobní návštěva 

staveniště, kde se zhotovila fotodokumentace stávajícího stavu, a proběhlo ověření 

mapových podkladů. Tyto informace byly použity pro urbanistickou studii v předmětu 

Ateliérová tvorba III. 

 

Příjezdová komunikace do areálu arboreta je zajištěná silnicí III. třídy 4609 z Opavy do 

Horního Benešova. Na řešený pozemek je přímá příjezdová komunikace, zajištěná silnicí 

III. třídy ze směru Jamnice – Opava. Kolem areálu vedou dvě cyklostezky, a to 

cyklostezka 6166 Nový Dvůr-Úvalno a 6167 Hlavnice – Opava. Pěší komunikace do 

areálu je zajištěna přes hlavní vstupní bránu. Před areálem je autobusová zastávka linky 

248 Opava – Svobodné Heřmanice. 

 

Rekonstruovaný objekt a přístavba budou napojeny na nově vybudované přípojky 

inženýrských sítí. 

 

4.  Splnění požadavků dotčených orgánů  

 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
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5.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Navržený objekt odpovídá vyhlášce č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích stavby. 

 

6.  Údaje o splnění podmínek regulačního lánu 

 

Navržený objekt není v rozporu s regulativy města Opavy. 

 

7.  Věcné a časové vazby stavby  

 

Při výstavbě prodejny zahradnictví dojde k částečnému omezení areálu arboreta a 

k částečnému omezení silnice III. třídy ve směru Jamnice-Opava.  

 

8.  Předpokládaná lhůta výstavby 

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Investor určí začátek a konec výstavby. 

 

9  Statistické údaje 

 

Předpokládaná cena rekonstrukce a nově navrženého objektu je 20 090 000,- Kč. 

Kalkulace je orientační a vytvořena pomocí internetových stránek: 

www.stavebnistandardy.cz [3] 

 

Plocha pozemku:  3490 m
2
 

Obestavěný prostor:   1792 m
3
 

Zastavěná plocha:  240,5 m
2
 

Podlahová plocha 1NP: 152,8 m
2
 

Podlahová plocha 2NP: 65,2 m
2
 

 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1  Vyhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek je situován v areálu arboreta části obce Stěbořice – Nový Dvůr. 

Pozemek je ve vlastnictví Slezského zemského muzea se sídlem v Opavě. Parcela 190/1  a 

parcela 174 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zbořeniště. Přístup na staveniště 

povede z komunikace III. třídy ze směru Jamnice – Opava a nebude narušovat okolní 

zástavbu. V okolí jsou situovány rodinné domy většinou dvoupodlažního charakteru se 

sedlovou střechou. Terén území je většinou rovinného charakteru. Na řešeném místě se 

nachází, bývala ledovna s terasou. Terasa je určená k demolici. Na pozemku, je vysázeno 

několik desítek stromů a keřů, které nijak nebudou narušovat stavební práce.  Inženýrské 

síťě pro připojení jsou vedeny kolem silnice III. třídy ve směru Jamnice – Opava a 

rekonstruovaný a nově navržený objekt bude připojen na tyto stávající sítě. Pozemek je 

z části oplocen a z části volně přístupný návštěvníkům arboreta. Na pozemku nejsou žádné 

překážky, které by narušovaly stavební práce. 

 

1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Umístění nově navrženo objektu na pozemku vychází z polohy a tvaru již stávající budovy 

bývalé ledovny. Hlavní myšlenkou návrhu bylo úzké propojení objektu s přírodou myšleno 

výstavní zahradou. Nově navržený objekt je osázen na pozemek tak, aby korespondoval 

hmotově se stávající budovou a zároveň aby byly maximálně využity světové strany, co se 

oslunění týče. Nově navržený objekt je osázen kolmo k rekonstruované budově, tím se 

efektivně využije jižní a západní strany a vznikne plynulý vstup z prodejny zahradnictví do 

výstavní zahrady za domem. Z každé částí objektu je příjemný výhled do okolí arboreta 

nebo do výstavní zahrady.  

 

Rekonstruovaný objekt je stěžejním pro celý hmotový návrh prodejny zahradnictví. V něm 

je navržen hlavní vstup pro návštěvníky, prodejna, zázemí pro jednoho až dva 

zaměstnance, wc a úklidová místnost. Nově navržený objekt je se stávajícím propojen 
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skleněným krčkem, který dotváří komunikaci mezi těmito dvěma hmotami. V něm 

pokračuje prodejna rostlin a dřevin v patře se pak nachází galérie rostlin. U nově 

navrženého objektu je sedlová střecha, která maximálně zapadá do okolní vesnické 

výstavby. 

 

Z architektonického hlediska byla snaha vytvořit kontrast mezi stávající budovou 

postavenou po druhé světové válce a nově navrženou. Stávající budova je obdélníkového 

půdorysu, jednopodlažní, zděného charakteru s bílou omítkou, kamenným obkladem a 

pultovou střechou s mírným sklonem. Nově navržený objekt je rovněž obdélníkového 

půdorysu, dvoupodlažní, zděného charakteru s dřevěným obložením ze sibiřského 

modřínu. Střecha je sedlová s dřevěnou krytinou rovněž ze sibiřského modřínu.  

 

Co se dispozice týče, je hlavní vstup navržen ve stávající budově na jižní straně. Ve 

stávající budově je část prodejny se zázemím pro zaměstnance, wc a úklidovou místností. 

Dále pak komunikace navazuje přes skleněný krček do další části prodejny. Kde jsou i 

francouzská okná, přes která je možnost vstupu do výstavní zahrady. V patře se pak 

nachází galérie rostlin s obrovským výhledem do zahrady. 

 

1.3 Technické a konstrukční řešení 

 

1.3.1  Základové konstrukce 

 

 Stávající objekt je založen na původních kamenných základech neznámých rozměrů. Nově 

navržený objekt je založen na pásech z prostého betonu C 16/20 šířky 500 mm a pěnoskla 

Formglas Perinsul tl. 150 mm. Pod sloupy v interiéru budou vybetonovány dvě patky 

rozměrů 400x400 mm. Mezi základy pak přijde položit na rostlý terén EPS PERIMETR tl. 

150 mm. 

 

1.3.2  Svislé nosné konstrukce 

 

Svislá nosná konstrukce u stávající budovy je ze zdiva cp 290x140x65/malta 

vápenocementová různých tlouštěk. Nově navržená budova je ze systému POROTHERM 

30 Profi DRYFIX na zdící pěnu se zateplením 200 mm do stěnového rastru. 
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1.3.3  Vnitřní nenosné příčky 

 

Nenosné vnitřní příčky jsou navrženy ve stávající budově ze systému POROTHERM 8 

P+D/POROTHERM TM. 

 

1.3.4  Vodorovné konstrukce 

 

Vodorovná konstrukce stropu se skládá z dřevěného lepeného lamelového dřeva tl. 730 

mm. Na tyto průvlaky jsou kladeny dřevěné trámy tl. 240 mm. Více viz výkres stropu. 

 

1.3.5  Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce nad rekonstruovanou budovou bude původní. Nad nově navrženým 

objektem je navržený dřevěný krov rozměry krokví 100/240 mm. 

Skladba S4: 

Dřevěný obklad ze sibiřského modřínu, tl. 24 mm mechanicky kotvený na ocelový rošt 

 

Hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 Dekor, tl 3,5 mm 

 

Tepelná izolace Polydek Top, tl. 240 mm 

 

Rooftek Al Special mineral,tl3,5 mm 

 

OSB deska, tl. 24 mm 

 

Dřevěné krokve, tl. 240 mm 

 

1.3.6  Schodiště 

 

Schodiště se nachází pouze v nově navrženém objektu. Schodiště je navržené jako ocelové 

viz výpis klempířských prvků. Je dvou ramenné s podestou. Půdorysný rozměr 3900x2250 

mm, podesta 2250x1326 mm. Výška schodišťového stupně 172 mm, šířka schodišťového 

stupně 286 mm. 
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1.3.7  Výplně otvorů 

 

Okna jsou navržená dřevohliníková s izolačním dvojsklem Uw=1,1-0,9 W/m
2
K  

Specifikace viz výpis truhlářských výrobků. 

Vstupní dveře jsou navrženy jako dřevohliníkové celoprosklené.  

Vnitřní dveře budou dřevěné částečně prosklenné, hladké. 

 

1.3.8  Úpravy povrchů 

 

Úpravy interiéru stávající budovy bude bílá omítka v prodejně a v zázemí pro zaměstnance 

a keramické obklady na toaletě. V navržené budově bude převládat bílá omítka. 

 

1.3.9  Podlaha 

 

Podlaha je navržena tak, aby odolala provozu zahradnictví. V 1NP. je navržena keramická 

dlažba v pískových odstínech. Ve 2 NP. je položeno marmoleum zeleném barvy. Viz. 

Výpis skladby podlahy. 

 

1. 3. 10 Izolace proti zemní vlhkosti 

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použitý hydroizolační asfaltový pás Bitalbit S tl. 3,5 

mm. 

 

1. 3. 11 Tepelná izolace 

 

 Na svislou nosnou konstrukci bude použitá 2x 100mm tepelná izolace Rockwool Airrock 

HD. Na stropní konstrukci je navržená tepelná izolace Rockwool Steprock HD tl. 40 mm. 

Na střešní konstrukci je navržená tepelná izolace Polydek Top tl. 240 mm. 

 

1. 3. 12  Klempířské, truhlářské a zámečnické výrobky 

 

Klempířské, truhlářské, zámečnické výrobky viz výpis klempířských a truhlářských 

výrobků. 
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1.4  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Napojení stavby bude zajištěno komunikací III. třídy ve směru Jamnice – Opava na parcele 

číslo 191. Napojení na inženýrské sítě bude ze stejné komunikace. Parkovací stání pro 7 

automobilů je zajištěno ve vzdálenosti 17 m o vstupu do prodejny. Splašková kanalizace 

bude vedena do žumpy umístěné na pozemku. Podrobné řešení není předmětem bakalářské 

práce. 

 

1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Vjezd na pozemek pro automobily je zajištěn zpevněnou komunikací šířky 3,5 m, která 

bude napojena na komunikaci III. třídy ve směru Jamnice – Opava. Řešení technické 

infrastruktury viz Koordinační výkres. 

 

1.6  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Rekonstruovaný a navržený objekt nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Nebudou 

ohroženy žádné historické památky ani přírodní prvky. Na životní prostředí bude mít 

příznivý vliv navržená výstavní zahrada, kde bude vysázeno na několik desítek okrasných 

stromů, keřů a rostlin, které podpoří okolní zeleň a kyslík. 

 

1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Ve zrekonstruovaném a nově navrženém objektu se neuvažuje s pohybem osob se sníženou 

pohyblivostí a omezenou schopností orientace. Výstavní zahrada je navržená tak, aby 

umožnovala bezbariérové užívání osob se sníženou pohyblivostí a omezenou schopností 

orientace. 

 

1.8  Průzkumy a měření a jejich vyhodnocení  

 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
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1.9  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

Vytýčení provede oprávněný geodet. Bude použitý místní vytyčovací systém. Viz. 

Vytyčovací výkres. 

 

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

- Prodejna zahradnictví 

- Skleněný krček 

- Prodejna zahradnictví – přístavba 

- Výstavní zahrada 

- Zahradní chodníky 

- Příjezdová komunikace 

- Parkovací stání 

- Zásobovací komunikace 

- Přípojka vodovod 

- Přípojka kanalizace 

- Přípojka elektrické energie 

- Přípojka plyn 

- Oplocení 

- Terénní úpravy 

 

1.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Novostavba má částečný vliv na provoz arboreta, kde bude částečně odkloněna nebo 

přesměrována trasa prohlídky arboreta. Tuto skutečnost má v kompetenci ředitelství 

arboreta. Novostavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky nenáležící areálu. 

 

1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržení všech předpisů týkajících se ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků na stavbě. 
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2.  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

3.  Požární bezpečnost 

 

Projekt požární bezpečnosti není předmětem bakalářské práce. 

 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

5.  Bezpečnost při užívání 

 

Stavba je navržená tak, aby splňovala a zajišťovala maximální bezpečnost osob při užívání 

stavby. 

 

6.  Ochrana proti hluku 

 

Při výstavbě se se počítá se zvýšenou hladinou hluku od stavebních strojů a dalších 

zařízení související s výstavbou. Řešení ochrany hluku není předmětem bakalářské práce. 

 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Navržený objekt je v souladu s technickou normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Navržené skladby byly posouzeny v programu TEPLO. 

 

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

 orientace 

 

Navržený objekt je řešen bezbariérově, ale charakter budovy nepočítá s užíváním osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 

 

Při návrhu stavby byly splněny veškeré předpisy a normy na ochranu obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 

Veškeré odvodnění ploch a staveniště a následujících staveb budou odvodněny přes nově 

vybudovanou kanalizační přípojku do stávající kanalizační sítě. 

 

11.2  Zásobování vodou 

 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno místním vodovodem, ke kterému bude nově 

vybudovaná vodovodní přípojka. Zásobování užitkovou vodou vede kolem řešeného 

pozemku z hospodářského zázemí areálu arboreta.  

 

11.3  Zásobování energiemi 

 

Zásobování energiemi je zajištěno distributorem ČEZ. Navržený objekt bude připojen ke 

stávající TS nově vybudovanou elektrickou přípojkou. 

 

11.4  Řešení dopravy 

 

Přístup na pozemek bude zajištěn komunikací III. třídy ze směru Jamnice – Opava. Po 

dobu výstavby nebude nijak značně omezena doprava po komunikaci. Pěší vstup je možný 

přes areál arboreta nebo z východní strany z hlavní komunikace III. třídy ve směru Jamnice 

– Opava po zpevněném chodníku. 
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11.5  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

V navržené výstavní zahradě budou vysázeny nové dřeviny a rostliny. Jako zpevněné 

chodníky budou použity dřevěné špalky a zatravňovací dlaždice. 

 

11.6  Elektronické komunikace 

 

Elektronická komunikace je zajištěná pomocí mobilních operátorů nebo pomocí pevné 

linky. 

 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

Situace stavby viz výkresy situací:  

- vytyčovací situace stavby 

- koordinační situace 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1.  Architektonické a stavební řešení 

1.1   Technická zpráva 

1.2   Účel Objektu 

 

Navržený objekt bude sloužit jako prodejna zahradnictví s výstavní zahradou okrasných 

rostlin a dřevin v rámci areálu arboreta. Bude sloužit nejen pro návštěvníky zahradnictví, 

ale také pro návštěvníky arboreta. Objekt se skládá ze dvou objektů, kde se počítá 

s provozem menšího charakteru. 

 

1.3  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 

Viz. Textová část Urbanistické a architektonické řešení stavby. 

 

1.4  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy  

 

Viz. Textová část Statistické údaje stavby. 

 

1.5  Technické a konstrukční řešení objektu 

 

1.5.1  Základová konstrukce 

 

Obvodová konstrukce stávajícího objektu je založena na původních kamenných základech. 

Nově navržená konstrukce je založena na základových pásech z prostého betonu C 16/20 

šířky 500 mm a výška 800 mm. Základové patky nesoucí dva sloupy v interiéru jsou 

čtvercových rozměru 400x400x400 mm. Patky jsou monolitické železobetonové.  

 

1.5.2  Svislé konstrukce 

 

Svislé konstrukce u stávajícího objektu jsou z původního cihelného zdiva CP 

290/x140x65/malta vápenocementová. Jako nenosné příčky u stávajícího objektu je 

použitý systém POROTHERM 8 P+D/POROTHERM TM. Nově navržený objekt je 
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postaven ze systému POROTHERM 30 Profi DRYFIX na PUR pěnu bez vnitřních příček. 

V interiéru se objevují dva podpůrné železobetonové sloupy 200x200 mm. 

 

1.5.3  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Konstrukce stropu v nově navrženém objektu se skládá z dřevěných lepených nosníků tl. 

730 mm, na něž jsou kladeny dřevěné stropní trámy tl. 230 mm a délky 3900 mm a 

konstrukce podlahy. Celková tloušťka stropní konstrukce je 350 mm. 

 

1.5.4  Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce je tvořena krokevním systémem sklonu 45°. Rozměr krokve je 100/240 

mm. Krokve budou mechanicky kotveny do ocelového pouzdra, které bude přivařené 

ocelovými trny do železobetonového věnce.  Na dřevěné krokve jsou kladeny OSB desky 

tl. 24 mm. Pak zbytek konstrukce střechy. Jako střešní krytina bude použitý dřevěný 

obklad ze sibiřského modřínu, který bude mechanicky přikotven na ocelové jekly, které 

budou kotveny do krokve.  

 

1.5.5  Skladby podlah 

 

Výpis podlah je uveden viz Výpis podlahových konstrukcí. 

 

1.5.6 Výplně otvorů  

 

Ve stávajícím objektu jsou navrženy dřevohliníková okna. Je zde také navržen hlavní 

vstup, kde jsou navrženy dřevohliníkové vstupní dveře celoprosklené.  Spojení mezi 

stávajícím objektem a nově navrženým je pomocí skleněného krčku v ocelovém rámu. 

V navrženém objektu jsou dva typy oken. Posuvná dřevohliníková francouzská a 

dřevohlinikové pevné francouzské okno. Všechna okna jsou zasklena izolačním 

dvojsklem. 
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1.5.7  Izolace proti vlhkosti  

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen hydroizolační asfaltový pás Bitalbit S tl. 3,5 

mm s nosnou Al vložkou. V provětrávané fasádě je navržena pojistná hydroizolace Dekten 

Pro tl. 0,5 mm. Ve střešní konstrukci bude pod tepelnou izolací hydroizolace Rooftek 

Special Mineral tl. 3,5 mm a nad tepelnou izolaci je navržen Hydroizolační pás Elastek 40 

Dekors nosnou vložkou ze skelné rohože tl. 3,5 mm. 

 

1.5.8.  Tepelné izolace 

 

V navržené objektu je jako tepelná izolace ve stěnovém rastru navržená 2x 100 mm tepelná 

izolace Rockwool Airrock HD, která bude kotvená mezi stěnový rastr. Ve stropní 

konstrukci je navržená TI Rockwool Steprcok HD tl. 40 mm. Střešní konstrukce bude 

opatřena tepelnou izolaci Polydek Top tl. 240 mm. 

 

1.5.9  Specifikace výrobků 

 

Viz. Výkres specifikace výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ZÁVĚR 

Zadáním této práce byl návrh prodejny zahradnictví v areálu arboreta a zpracování 

částečně dokumentace pro provádění stavby. Nedílnou součástí této práce byla 

specializace, za kterou jsem si zvolila architekturu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

k navržené stavbě náleží i výstavní okrasná zahrada osvojila jsem si i užitečné vědomostí 

z oboru zahradní architektury. 

 

Návrh byl řešen ve třech fázích a to v první fází rekonstrukce bývalé ledovny, ve druhé 

fázi jsem se zabývala přístavbou a v konečné fázi byla navržená výstavní zahrada 

s expozicí okrasných dřevin a rostlin. Během návrhu jsem nastalo několik problémů 

s konstrukcí přístavby, nakonec jsme se s vedoucím práce shodli na zděné konstrukci a 

provětrávané fasádě. 

 

Podstatným faktem bylo, že jsem během této práce získala mnoho vědomostí z oboru 

pozemních staveb i architektury, cenné rady a zkušenosti vedoucích práce, které mi budou 

jistě velkým přínosem v navazujícím studiu. 
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4. Seznam použitých podkladů 

 
[1] Informace o obci, http://www.steborice.cz 

[2] Historie arboreta, http://www.szm.cz 

[3] Cenové standardy, http://www.stavebnistandardy.cz 
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