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Anotace 

Cílem bakalá ské práce je vypracování architektonické a stavebn  technické ásti 

dokumentace pro provád ní stavby Depozitá e model  vlá k  s restaurací. Podklady pro 

zpracování bakalá ské práce byla Urbanistická studie, vytvo ená jako semestrální práce 

Ateliérové tvorby III, Studie stavby, zpracovaná jako semestrální projekt Ateliérové tvorby IV 

a dokumentace pro stavební povolení, zhotovená pro semestrální projekt Ateliérové tvorby 

Va. Projektová dokumentace stavby byla zpracována podle platných norem a seskupena podle 

vyhlášky 62/2013 Sb., která nahrazuje vyhlášku . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Návrh navazuje na nov  navržené Muzeum vlá k  a výsledná studie spl uje požadavky 

Územn  plánovací dokumentace m sta Ostravy.  

Annotation 

The aim of the Bachelor’s thesis is to offer the architectural and engineering part 

of documentation for construction of Depositary of model trains’ museum with a restaurant. 

The Bachelor’s thesis sources consist of the Urban Study, prepared as semestral project 

in Architectural Design Studio III, the Construction Study, prepared as semestral project in 

Architectural Design Studio IV and a building permit documentation related to semestral 

project in Architectural Design Studio Va. Project documentation has been created 

in accordance with applicable regulations and arranged in line with Decree No. 62/2013 Coll., 

which superseded Decree No. 499/2006 Coll., On Construction Documentation. The project 

follows the newly designed trains’ museum and the final study fulfills requirements 

of Ostrava city plan. 
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b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo 

eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik inných ve výstavb , 

s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jeho autorizace, 

c) jméno a p íjmení projektant  jednotlivým ástí projektové dokumentace v etn

ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou 

komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik
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inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jejich 

autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu/jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby, 

c) další podklady.  
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památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.), 
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d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas, 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 

a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje 

o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území,  

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán , 

h) seznam výjimek a úlevových ešení, 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 
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apod.), 
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s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, 

t ída energetické náro nosti budov apod.), 
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1. Úvod 

Tématem bakalá ské práce je projekt Depozitá e muzea model  vlá k  s restaurací 

v m stské ásti Ostrava – P ívoz. Území je katastráln  rozd leno na obytnou 

a pr myslovou zónu, která tvo í bariéru mezi místem pro bydlení a okolním m stem. 

Vznikl tak obydlený ,,ostrov“, který je nutno propojit zpátky s m stem Ostrava. ešeným 

územím prochází velká dopravní tepna – ulice Hlu ínská, na které se vyskytuje 

frekventovaný provoz aut a m stské hromadné dopravy. ešení urbanistické studie ze 

semestrálního projektu Ateliérové tvorby III, bylo propojení zóny pro bydlení s dalším 

nezastav ným územím na druhé stran , p es ulici Hlu ínská. Tím dojde k odklon ní 

dopravy a snížení hlu nosti v obytné zón . Výsledkem je vytvo ení klidového prostoru 

s kulturním vyžitím v Muzeu a odpo inkovou zónou v restauraci. 

Úkolem stavby bylo skloubit t i funkce – Depozitá , restauraci a kancelá ské prostory pro 

vedení Muzea model  vlá k . Stavba svým jednoduchým tvarem a nevýraznou fasádou 

dopl uje území k nov  vybudovanému muzeu. Vstup do objektu je situován jak ze strany 

muzea, tak z p ší zóny. V 1NP se nachází liniový prostor rozd lený podle podélné osy 

na restauraci pro návšt vníky a zázemí pro zam stnance. Samotný depozitá  muzea 

se rozkládá p es celé 2NP a áste n  p es 3NP, ve kterém se nachází kancelá ské prostory. 

Stavba využívá skeletového systému k uvoln ní dispozic a svým liniovým tvarem 

a použitým m ítkem v kompozici dává prostor pro zd razn ní muzea. 
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2. Textová ást  

A Pr vodní zpráva 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb

a) název stavby: Depozitá  muzea model  vlá k  s restaurací, 

b) místo stavby:  ul. Hlu ínská, . p. 1153, Ostrava - P ívoz, k. ú. Ostrava. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

název subjektu: eské dráhy, a.s., 

sídlo: Praha 1, Náb eží L. Svobody 1222, PS  110 15, 

I O: 70994226. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

projektant:  Radek Fohler 

. v ev. :  0601989 

obor:   Pozemní stavby 

adresa:  U soudu 6200/15, Ostrava – Poruba, PS  708 00 

A.2 Seznam vstupních podklad

a) Stavba je povolena na základ  rozhodnutí stavebního ú adu – Ú ad m stského 

obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, Prokešovo nám stí 1803/8, 729 29 

Ostrava, 

autorizovaný inspektor: Ing. Jan Novák 

. v ev. :   0601968 

obor:   Pozemní stavby 

adresa:   Korunní 502/13, Moravská Ostrava a P ívoz, 702 00 

datum vyhot.: 30. dubna 2014 

íslo jednací: 150016404/UMOO/OMP/004. 

b) Projektová dokumentace byla zpracována na základ  podklad  z projektové 

dokumentace pro stavební povolení.  
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah ešeného území 

Rozsah ešeného území je ur en dle katastrální mapy, stavebního ú adu Moravská 

Ostrava a P ívoz, na parcele . p. 1153. Území je ozna eno jako stavební pozemek 

a na daném míst  se nenachází žádný stavební objekt. 

b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

V ešeném území se nenachází žádné ochranné území (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.). 

c) Údaje o odtokových pom rech 

Odtokové pom ry nebudou výrazn  narušeny. Celková plocha st echy iní 

44 086 m2. Odvodn ní st ešních ploch zajiš ují st ešní žlaby po obvodu celého 

objektu s vertikálními svody v rozích a vždy jedním svodem na delší stran  pr elí 

objektu. Odvedená deš ová voda bude napojena, p es lapa  st ešních splavenin 

a záchytný plastový koš u každé paty vertikálního svodu, na deš ovou kanalizaci 

kolem základu. 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

Projektová dokumentace byla vytvo ena v souladu s územn  plánovací 

dokumentací a je v souladu s územním plánem obce. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad

s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

s povolením stavby, a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací. 

Projektová dokumentace byla vytvo ena v souladu s územním rozhodnutím, 

vydaným dne 26. b ezna 2014 stavebním ú adem – Ú ad m stského obvodu 

Moravská Ostrava a P ívoz. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území  

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a zp sob využití území není 

v rozporu s t mito požadavky.  

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Podle výroku m stského stavebního ú adu Ostrava Mariánské Hory a P ívoz zde 

dne 7. dubna 2014 byly spln ny požadavky všech dot ených orgán . 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení 

Plánovaný zám r nevyžaduje sjednání žádných výjimek ani úlevových ešení pro 

výstavbu a užívání objektu. 

i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Související a podmi ující investice nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a p i 

pr b hu stavebních úprav se nep edpokládají.  
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j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 
nemovitostí)   

Zdroj: www.cuzk.cz 

OBEC KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

VLASTNÍK PARCELNÍ 
ÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

VÝM RA 
(m2) 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

eské dráhy, a.s., 

Praha 1,  

Náb eží L. Svobody 1222,  

PS  110 15 

1153 Ostatní 
plocha 

1 205 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

eské dráhy, a.s., 

Náb eží L. Svobody 1222,  

110 15 Praha 1 

153/1 Ostatní 
plocha 

273 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

eské dráhy, a.s., 

Náb eží L. Svobody 1222,  

110 15 Praha 1 

1054 Ostatní 
plocha 

318 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

eské dráhy, a.s., 

Náb eží L. Svobody 1222,  

110 15 Praha 1 

1327 Ostatní 
plocha 

977 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

V-PODLAHY, s.r.o.,  

Na Hrázi 1603, 

755 01 Vsetín 

155 Zahrada 542 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

V-PODLAHY, s.r.o.,  

Na Hrázi 1603, 

755 01 Vsetín 

157 Ostatní 
plocha 

424 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

V-PODLAHY, s.r.o.,  

Na Hrázi 1603, 

755 01 Vsetín 

158 Ostatní 
plocha 

341 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

BENZINA, s.r.o., 
Na Pankráci 1683/127, 
Nusle, 140 00 Praha 4 

153/2 Ostatní 
plocha 

262 

OSTRAVA 
(554821)  

P ÍVOZ 
(713767) 

BENZINA, s.r.o., 
Na Pankráci 1683/127, 
Nusle, 140 00 Praha 4 

152/2 Ostatní 
plocha 

135 
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A.4 Údaje o stavb

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Stavební objekt bude budován jako novostavba. 

b) Ú el užívání stavby 

Novostavba bude sloužit jako Depozitá  muzea vlá k  pro uložení depozit, a to 

v celém 2NP a áste n  ve 3NP. Dále ve 3NP jsou 2 kancelá e + 1 kancelá

editele, zasedací místnost, WC + šatny pro ženy, WC + šatny pro muže, denní 

místnost pro zam stnance. V 1NP se nacházt restaurace, v etn  kuchyn  a vedení 

restaurace, WC + šatny pro zam stnance, zvláš  pro muže a ženy, WC pro muže 

a ženy – návšt vníky a také bezbariérové WC. V severovýchodním rohu se nachází 

výtahová šachta a schodišt . 

c) Trvalá nebo do asná stavba 

Stavba bude sloužit jako trvalá. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka 

apod.) 

Stavba nepodléhá žádné ochran  podle jiných právních p edpis . 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., 

O obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

podle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících 

z jiných právních p edpis

Podle rozhodnutí M stského stavebního ú adu Ostrava Mariánské Hory a P ívoz 

ze dne 7. dubna 2014 byly spln ny všechny požadavky dot ených orgán . 
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g) Seznam výjimek a úlevových ešení  

Stavba nespadá do seznamu výjimek a úlevových ešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obstav ný prostor, užitná 

plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel /pracovník

apod.) 

Zastav ná plocha                              422,50 m2

Po et funk ních jednotek            3,00 ks 

Užitná plocha kancelá ských prostor                   110,70 m2

Užitná plocha depozitá e       428,30 m2

Užitná plocha restaurace       147,00 m2   

Obestav ný prostor     4 650,25 m3 

i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s 

deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída 

energetické náro nosti budov apod.) 

Stavební odpad bude odstran n a odvezen dodavatelem stavby. S odpady bude 

nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon . 264/2011 Sb., o odpadech, ve 

zn ní pozd jších p edpis , a vyhláška . 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady.  

j) Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na 

etapy) 

Zahájení stavby   –    05/2014 

Dokon ení stavby  –    09/2015 

k) Orienta ní náklady na stavbu  

Odhadovaná hodnota stavby                   6 750 000 K
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A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Novostavba se lení na jeden stavební objekt SO01 a bude plnit 3 funkce: 

1. Depozitá  muzea 

2. Vedení muzea 

3. Restaurace 
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B Souhrnná technická zpráva 

P íslušné body byly p evzaty z projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. 

Popis stavby 

a) Zd vodn ní výb ru staveništ   

Staveništ  pro Depozitá  muzea model  vlá k  s restaurací (dále jen Depozitá ) 

se nachází na . p. 1153 k. ú. Ostrava. Území je vymezeno ulicemi Hlu ínská, Na 

Náhonu a p ilehlými parcelami . 152/2, 153/2, 155, 157, 158. Nachází se v 

okrajové ásti m sta za hlavním vlakovým nádražím, v m stské ásti Ostrava – 

P ívoz. Pozemek pro novostavbu je rovinatý s nízkým porostem. Veškeré ve ejné 

rozvody inženýrských sítí jsou uloženy v ulici Na Náhonu, z ní také budou vedeny 

nové p ípojky pro objekt. Staveništ  bude po dobu výstavby oploceno mobilními 

ploty pro bezpe nost a vymezení staveništ . 

b) Zhodnocení staveništ

Staveništ  se nachází na zatravn ném rovinatém terénu bez vyššího porostu. 

Z každé strany pozemku je volný p ístup bez stávající zástavby. P ístup z ulice Na 

Náhonu je zajišt n vykácením strom  p ed zahájením stavby. P vodní terén bude 

upraven na vrstevnici 205,415 m n. m. BPV. Staveništ  spadá do sn hové oblasti II 

pro m sto Ostrava. Hydrogeologické podmínky jsou vhodné pro stavbu s nízkou 

hladinou podzemní vody. Z hlediska poddolování je objekt umíst n 

na poddolovaném území klasifikovaném jako C2.  

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení stavby 

Stavba významným zp sobem tvo í celek s novostavbou Muzea na daném území. 

Depozitá  svým liniovým tvarem a kompozi ním ešením a zvoleným m ítkem 

vyhovuje urbanistickým a architektonickým požadavk m. Výška stavby od podlahy 

±0,000 m po atiku st echy je +10,950 m. Upravený terén je výškov  –0,100 m pod 

úrovní podlahy ±0,000 m. Stavba má p dorysný tvar obdélníku o rozm rech 
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32 500 x 13 000 mm. Skládá se ze t ech nadzemních podlaží, bez podsklepení, s 

plochou st echou se sklonem k volným okraj m < 5°. 

d) Zásady technického ešení (zejména ešení dispozi ního, stavebního,  

technologického a provozního) 

Dispozi ní ešení 

Jedná se o novostavbu Depozitá e pro uložení depozit z muzea model  vlá k . 

Depozitá  je len n do 3 funkcí – Depozitá , kancelá ské prostory, restaurace. 

V objektu se v celém 2NP a áste n  ve 3NP nachází depozitá  muzea, dále ve 3NP 

jsou 3 kancelá e, zasedací místnost, WC + sociální zázemí a šatny. V 1NP 

se rozkládá prostor restaurace v etn  zázemí pro personál, šatny + WC pro ženy 

a muže + hygienický filtr.  

Konstruk ní ešení 

Nosná konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí Depozitá e tvo í železobetonový monolitický skelet 

len ný na dva trakty a 5 polí, v rastru 6 500 x 6 350 mm s krajními poli 

o rozm rech 6 350 x 6 350 mm. Konstruk ní výška podlaží je 3 500 mm.  

Základy 

Základy tvo í železobetonové pásy a základové patky na hloubku 1,400 m. 

Výtahová šachta je založena v hloubce 1,700 mm pod úrovní ±0,000 m. 

Obvodová konstrukce 

Oplášt ní budovy tvo í nosné zdivo Ytong, tlouš ky 300 mm se zateplením 

kontaktním systémem tepelnou izolací XPS, tlouš ky 170 mm. 

St ešní pláš

Budova je zast ešena plochou st echou se sklonem < 5° odvodn ná k volným 

okraj m st ešním žlabem, vedeným po obvodu. 

Výpln  otvor

Hliníková okna jsou uspo ádána vždy do jedné linie tvo ena izola ními dvojskly, 

hliníkové dve e vstupní mají sklen nou výpl  do tvá í linii fasády pomocí 



-23 - 

nadsv tlíku, jehož horní hrana je ve stejné výškové úrovni jako horní hrana 

okenního rámu.  

Vnit ní dve e 

V 1NP se nachází dvouk ídlé dve e kyvné dýhované ve sv tlém dekoru, dále pak 

interiérové dve e dýhované v bílém dekoru. Ve 2NP jsou použity dve e 

protipožární ocelové s bílou povrchovou úpravou a ve 3NP jsou použity dýhované 

dve e ve tmavém dekoru.   

Vertikální komunikace 

 Vertikální pohyb v objektu je tvo en ocelovým schodišt m a hydraulickým 

nákladním výtahem. 

e) Údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech, známé geologické 

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

P i geologickém pr zkumu, který vychází i z pr zkumu okolních staveb, bylo 

zjišt no, že se v okolí objektu nachází poddolované území klasifikované jako C2. 

Výsledkem hydrogeologického pr zkumu bylo zjišt ní výšky hladiny podzemní 

vody, která iní –3,000 m a nebude ovliv ovat základy stavby. 

f) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území dot ených 

výstavbou 

Stavba ani stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném pásu, ani nebude 

mít negativní vliv na své okolí i okolní nemovitosti. Stavební práce budou 

provád ny ve všední dny a to vždy od 7 - 19 hod. a nebudou rušit no ní klid. 

S odpady ze staveništ  bude nakládáno dle zákona o odpadech . 185/2001 Sb., 

a jeho provád cích p edpis . 

g) Uvedení požadavk  na sanace, bourací práce a kácení porost

Na stavební parcele se nenachází žádné porosty, které by bylo nutno odstranit. Pro 

p ístup na stavební pozemek z ulice Na Náhonu bylo pot eba vykácet n kolik 

strom , které byly odstran ny p ed zahájením stavby. 
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h) Popis navrhovaného provozu 

Novostavba Depozitá e bude sloužit pro uložení depozit z Muzea model  vlá k

a pro ve ejné stravování v etn  zam stnanc  Depozitá e a Muzea. V objektu 

se v celém 2NP a áste n  ve 3NP nachází depozitá  muzea, dále ve 3NP jsou 

kancelá e, zasedací místnost, WC + sociální zázemí a šatny. V 1NP se rozkládá 

prostor restaurace v etn  zázemí pro personál, šatny + WC pro ženy a muže 

+ hygienický filtr. Stavební objekt bude mít p ístup z ulice Na náhonu se sníženým 

obrubníkem pro vjezd a výjezd vozidel na parkovišt . Dále bude vstup na parcelu z 

ul. Hlu ínská, kde povede chodník z betonových dlaždic p ímo ke vstupu do 

objektu.  

i) P edpokládané kapacity provozu 

Kapacita restaurace je navržena pro 60 – 100 host  + 5 zam stnanc , dále kapacita 

15 zam stnanc  pro kancelá e a údržbu Depozitá e.  

j) Popis technologií 

Vytáp ní je zajišt no pomocí plynového kondenza ního kotle, odv trávání pak 

pomocí vzduchotechniky. Návrh technologických rozvod  nebyl v rámci projektu 

ešen. 

k) ešení likvidace odpad  nebo jejich využití, ešení likvidace splaškových 

a deš ových vod 

S odpady ze staveništ  bude nakládáno dle zákona o odpadech . 185/2001 Sb., 

a jeho provád cích p edpis . P ednostn  bude vždy po napln ní odvezen kontejner 

se stavební sutí. Deš ové i splaškové vody budou odvedeny pomocí žlábku 

do kanaliza ní p ípojky, která bude napojena na stávající kanaliza ní ád v ulici Na 

Náhonu.  

l) Odhad spot eby vody a energií 

  Není p edm tem ešení v rámci bakalá ského projektu. 
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m) ešení ochrany ovzduší 

Vytáp ní objektu bude zajišt no pomocí plynového kondenza ního kotle 

s odvodem spalin dvoukomorovým komínem o rozm rech 900 x 400 mm, 

DN 110 mm. 

n) ešení ochrany proti hluku 

V objektu se nachází depozitá  a p i manipulaci s depozity m že docházet 

ke vzniku hluku. Proti ší ení hluku do okolí brání obvodový pláš . 

o) ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob 

Není p edm tem ešení.  

C Situa ní výkresy 

C.1 Situa ní výkres širších vztah  – A3 M 1:750 – viz p íloha

C.2 Celkový situa ní výkres – A3 M 1:750 – viz p íloha

C.3 Koordina ní situa ní výkres – A3 M 1:750 – viz p íloha
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D Dokumentace objekt  a technických a technologických 
za ízení 

  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

Technická zpráva 

Stavba významným zp sobem tvo í celek s novostavbou Muzea na daném území. 

Depozitá  svým liniovým tvarem, kompozi ním ešením a zvoleným m ítkem vyhovuje 

urbanistickým a architektonickým požadavk m. Výška stavby od podlahy ± 0,000 m po 

atiku st echy je +10,950 m. Upravený terén je výškov  -0,100 m pod úrovní podlahy 

± 0,000 m. Stavba má p dorysný tvar obdélníka o rozm rech 32 500 x 13 000 mm. Skládá 

se ze t í podlaží, bez podsklepení, s plochou st echou se sklonem k volným okraj m < 5°.  

Obvodový pláš  tvo í zdivo z tvárnic Ytong, tlouš ky 300 mm, s kontaktním systémem 

tepelné izolace XPS, tlouš ky 170 mm. V okolí vn jších otvor  je požitý hliníkový obklad 

s prov trávanou fasádou. 

Projektová dokumentace byla vypracována podle SN EN 01 3420 – Výkresy pozemních 

staveb – kreslení výkres  stavební ásti. 

Výkresová ást 

Viz p ílohy. 

D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení 

Dispozi ní ešení 

Jedná se o novostavbu Depozitá e pro uložení depozit z muzea model  vlá k . V objektu 

se v celém 2NP a áste n  ve 3NP nachází depozitá  muzea, dále ve 3NP jsou kancelá e, 

zasedací místnost, WC + sociální zázemí a šatny. V 1NP se rozkládá prostor restaurace 

v etn  zázemí pro personál, šatny + WC pro ženy a muže + hygienický filtr.   
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Konstruk ní ešení 

Základy 

Základy jsou tvo eny základovými pásy a patkami. Základové pásy pod nosnými zdmi jsou 

ze železobetonu C20/25 v hloubce 1,400 m pod úrovní ± 0,000 m. Základové patky jsou 

rovn ž ze železobetonu C20/25. Použitá výztuž B500B. 

Svislá nosná konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci tvo í železobetonový skelet, rozd lený na dva trakty o 5 polí, 

velikosti vnit ních polí 6500 x 6350 mm a krajní pole o rozm rech 6350 x 6350 mm. 

ŽB sloupy mají tvercový pr ez 300 x 300 mm, použitá výztuž B500B. 

Vodorovná nosná konstrukce 

Stropní konstrukce tvo í ŽB deska s trámy, vynášenými pr vlaky, které jsou rovn ž 

ze železobetonu C25/30, použitá výztuž B500B. 

Obvodový pláš   

Obvodový pláš  se skládá z tvárnic Ytong P2-400, tlouš ky 300 mm, tepelná izolace 

z XPS tlouš ky 170 mm. Fasáda bude provedena kontaktn  na maltu vápenocementovou 

p ekrytá fasádním akrylátovým nát rem bílé barvy, u oken bude proveden hliníkový 

obklad fasádním systémem typu Bond. 

Zdivo a p í ky 

Použité zdivo je z p esných tvárnic Ytong P2 – 400, rozm ry: 300x249x599 mm, p í ky 

jsou vytvo eny z p esných p í kovek YTONG P2 – 500, rozm ry: 150 x 249 x 599 mm 

a z p esných p í kovek Ytong P2 – 500, rozm ry: 100 x 249 x 599 mm. Zdivo je omítnuto 

zdící maltou Ytong.  

V 3NP je použita akustická p í ka z p esných tvárnic Ytong P4 500, tlouš ky 150 mm, 

se zvukovou izolací Rockwool tlouš ky 40 mm a SDK desky Rigips, tlouš ky 15 mm. 
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St ešní pláš

Objekt je zast ešen plochou st echou sklonem k volným okraj m < 5°. Sklon ploché 

st echy zajiš ují spádové klíny tvo ené tepelnou izolací EPS 130. Hydroizolaci tvo í pásy 

z SBS modifikovaného asfaltu s b idli ným posypem.  

Vertikální komunikace 

Schodišt  je navrženo dvouramenné ocelové s ortotropními ocelovými schodnicemi 

vynášenými ocelovými profily UPE. Hydraulický nákladní výtah má rozm ry 2400 x 1400 

mm, s výtahovou strojovnou ve 3NP. 

Výpln  otvor  a markýzy 

Použitá okna jsou hliníková s izola ními dvojskly, sou initel prostupu tepla 

Uw = 0,78 W/m2K. Venkovní dve e hliníkové s dvojitými skly a nadsv tlíkem. Markýzy 

z jednoduchého skla ve sklonu 2 % s konstrukcí hliníkových trubek o pr m ru 30 mm.  

Vnit ní dve e 

V 1NP se nachází dvouk ídlé dve e kyvné dýhované ve sv tlém dekoru, dále pak 

interiérové dve e dýhované v bílém dekoru. Ve 2NP jsou použity dve e protipožární 

ocelové s bílou povrchovou úpravou a ve 3NP jsou použity dýhované dve e ve tmavém 

dekoru.   

Podlahy 

Skladba podlahy je z anhydritové samonivela ní vrstvy s podlahovým vytáp ním, 

na kterou je nanesena vrstva epoxidové st rky, v hygienických úsecích bude dopln na 

o keramickou dlažbu, která bude tvo it nášlapnou vrstvu. Podlaha nad terénem je tvo ena 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby dopln na tepelnou izolací EPS 120 a hydroizola ní 

vrstvou z fólie FATRAFOL – H + penetra ní nát r.  

Úpravy povrch  vn jší 

Na kontaktní fasádu je aplikován akrylátový nát r RAL 9016 – dopravní bílá pro vn jší 

použití. Více k vn jším povrch m viz p íloha B10 a B11. 

Úpravy povrch  vnit ní 

Ve vnit ních prostorách je použitý silikátový nát r RAL 9003 - signální bílá. 
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Obklady vnit ních st n 

Obklady jsou umíst ny podle p ílohy B02 a B04 a jedná se o keramický obklad, rozm ry 

450 x 450 mm, tlouš ky 0,9 mm. 

Dlažby 

Keramická dlažba o rozm rech 450 x 450 mm, tlouš ky 0,9 mm, je použita na hygienické 

prostory, zázemí restaurace a skladové prostory. 

Vytáp ní 

Vytáp ní je zajišt no plynovým kondenza ním kotlem a podlahovým vytáp ním.   

Vzduchotechnika – v trání 

V trání je zajišt no pomocí vzduchotechniky v celém objektu + p irozené v trání okny 

v prostorách restaurace, kancelá í a kuchyn . 

Osv tlení 

Osv tlení v objektu je zajišt no okny v obytných místnostech pro dostate né p irozené 

denní osv tlení a oslun ní. Um lé osv tlení formou bodových sv tel v prostoru restaurace 

a liniových sv tel v kancelá ských prostorech, na chodbách, schodišti, apod. je ešeno 

v samostatném projektu od subdodavatele. 

P ístupové plochy 

P ístupové komunikace jsou navrženy z betonové dlažby 150 x 150 mm, p ilehlé plochy 

budou zatravn ny. Všechny plochy a vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové.  

Stavební objekt bude mít p ístup z ulice Na náhonu se sníženým obrubníkem pro vjezd a 

výjezd vozidel na parkovišt . Dále bude vstup na parcelu z ul. Hlu ínská, kde povede 

chodník z betonových dlaždic p ímo ke vstupu do objektu. Odvodn ní chodníku bude 

provedeno spádem plochy do 2 % a srážková voda bude odvád na otev eným betonovým 

žlábkem podél krajnice chodníku.  
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D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 

Celý stavební objekt je ešen jako jeden požární úsek a z d vodu pohybu osob 

na východní stran  objektu. V prostoru depozitá e se osoby budou pohybovat 

minimáln . Únikové požární schodišt  je navrženo ocelové. Shromaž ovací 

požární plocha je na parkovišti p ed severovýchodní fasádou. P íjezd hasi ské 

záchranné služby je z ulice na Náhonu, kde je na parkovišti vymezena požární 

plocha. ešení je p edm tem samostatného projetu PB S. 

  

D.1.4 Technika prost edí staveb 

           Není ešeno v rámci bakalá ského projektu. 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není ešeno v rámci projektu. 

E Dokladová ást 

E.1 Vyty ovací výkresy jednotlivých objekt  zpracované podle jiných 

právních p edpis

Známe informace jsou uvedeny v p íloze C.1 a C.4. 
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Katalogové výpisy a výrobci použití v projektu 

Výrobce Dektrade, DEKROOF 04 

Zdroj: http://dektrade.cz/ 
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Výrobci použití v projektu 

Ferona – ocelové profily pro schodišt

Schindler – Výtah, typ Schindler 2600  

Schiedel – Komín Schiedel Absolut 

Ytong – p esné tvárnice a p í kovky 

Cemix – malty a nát ry 

Fenster – okna a vstupní dve e 

Solodor – vnit ní dve e 

SAPELI – vnit ní dve e kyvné 

BB KOVO s.r.o. – protipožární dve e 

Buderus – kondenza ní kotel, typ Logamax plus GB162 

Rockwool – zvuková izolace 

Rigips – SDK desky 
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3.  Záv r  

Cílem bakalá ské práce s názvem Depozitá  muzea model  vlá k  s restaurací, bylo 

vypracovat projektovou dokumentaci pro provád ní stavby. Podkladem byla urbanistická 

studie, architektonická studie a projektová dokumentace pro stavební povolení. 

P i zpracování výkresové p ílohy jsem kladl d raz na funk nost, uspo ádání a len ní 

stavby. Výsledkem jsem dosáhl ú elov , technicky a esteticky zpracovaného objektu.  

Projektová dokumentace je vypracována podle všech platných vyhlášek a norem 

a se azena podle vyhlášky . 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhláška . 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. 



-34 - 

Seznam použitých zdroj

Internetové zdroje: 

http://www.ckait.cz/ 

http://www.mapy.cz  

http://www.cuzk.cz  

http://www.dektrade.cz 

http://www.fenster.cz 

http://www.sapeli.cz 

http://www.buderus.cz/ 

http://www.cemix.cz/ 

http://www.ytong.cz/ 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.rigips.cz/ 

Literatura: 

UROVI , M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 
ISBN 80-7185-383-6.  

FILIPIOVÁ, D.: Projektujeme bez bariér. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 
2002. ISBN 80-86552-18-7. 

KOPECKÁ, I. a kol.: Preventivní pé e o historické objekty a sbírky v nich uložené.
Praha: SÚPP, 2002. ISBN 80-86234-28-2. 

Právní p edpisy: 

Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 

Zákon . 264/2011 Sb., o odpadech 

Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

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

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška . 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška . 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 



-35 - 

Pod kování 

Tímto bych rád pod koval p edevším Ing. arch. Igoru Kr má i za odborné a vst ícné 
vedení p i vypracování bakalá ské práce.  

Dále chci pod kovat Ing. Radku Fabianovi, Ph.D. a Ing. Miloslavu Šindelovi za konzultace 
p i zpracování technických ásti bakalá ské práce. 

Pod kování také pat í MgA. Vendule Šafá ové, Ph.D. a Ing. arch. Janu Ková i za odborné 
rady p i zpracování jednotlivých studií.  


