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Anotácia 

Barčiaková, A.:  Polyfunkčný objekt pod radnicou: Bakalárska práca.  Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s. 39. Vedúci 

práce: Vojtasík, A. 

 Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby Polyfunkčného objektu pod radnicou (jeho vybranej časti) situovaného 

v mestskom obvode Slezská Ostrava. Podkladom pre vypracovanie tejto dokumentácie boli 

urbanistická štúdia v rámci predmetu ATT III., architektonická štúdia z predmetu ATT IV. 

a dokumentácia pre stavebné povolenie z predmetu ATT Va.  

 Urbanistický návrh reaguje na ostatnú zástavbu, ktorá má skôr roztrúsenejší charakter. 

Nová zástavba je situovaná v okolí Slezskoostravskej radnice a je pridružená k novo-

vytvorenému námestiu. Hmota objektu plynule prepojuje rôzne úrovne pozemku. Slúži nielen 

ako komunikačný priestor, ale aj ako miesto pre zábavu, nákupy a spoločenské vyžitie.  

 

Kľúčové slová: polyfunkčný, prepojenie, výhľad, radnica 

 

  



Annotation 

Barčiaková, A.: Multifunctional building near the town hall: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 

2014, p. 39. Thesis supervisor: Vojtasík, A. 

 The subject of this thesis is development of project documentation for the construction 

works on Multifunctional building near the town hall (its selected part) situated in city 

borough Slezská Ostrava. The basis for the processing of this documentation were urban 

study (ATT III.), architectural study (ATT IV.) and the documentation for building 

permission (ATT Va.). 

 Urban design responds for other buildings, which are situated mostly separately from 

each other. The new designed buildings are situated near the town hall and also around new 

designed square. The mass of the object smoothly connects different leves of the land. It´s not 

used only as a communication space, but also as a place for entertainment, shopping and 

social activities.  
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Zoznam použitého značenia 

 

ATT      Ateliérová tvorba  

a.s.   akciová spoločnosť 
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2
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Vyhl.   vyhláška 

WC     toaleta  

ŽB      železobetón  

©   ochranná známka copyright  
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1. Úvod 

 

Predmetom riešenie mojej bakalárskej práce je Polyfunkčný objekt nachádzajúci sa 

v mestskej časti Slezská Ostrava, v bezprostrednej blízkosti Slezskoostravskej radnice. Má 

v sebe obsahovať rôzne služby občianskej vybavenosti, reprezentatívne priestory slúžiace 

radnici a iné, slúžiace občanom Slezskej Ostravy. 

Bakalárska práca je spracovaná ako projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby 

podľa stavebného zákona č. 183/2006 Zb., vyhlášky č. 499/2006 o dokumentácii stavieb. 

Podkladom pre túto prácu bola urbanistická štúdia vypracovaná v rámci predmetu Ateliérová 

tvorba III., architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu Ateliérová tvorba IV. 

a dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v predmete Ateliérová tvorba Va.  

Práca obsahuje textovú a výkresovú časť. Textovú časť tvorí sprievodná a súhrnná 

technická správa podľa vyhlášky 499/2006 Zb.. Obsahom sprievodnej správy sú základné 

údaje o stavbe a stavebnom pozemku. Technická správa obsahuje architektonické, 

konštrukčné a technické riešenie časti objektu Polyfunkčného domu – obchodná časť. 

Výkresová časť obsahuje projektovú dokumentáciu k zhotoveniu stavby, výpisy špecifikácií 

jednotlivých prvkov a konštrukčný detail – napojenie predsadeného fasádneho systému 

k nosnej konštrukcii stavby. Ďalšie prílohy obsahujú technické špecifikácie a produktové listy 

výrobkov firiem, ktoré poslúžili ako podklad k spracovaniu bakalárskej práce.  
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2. Súčasný stav riešeného územia 

2.1   Charakteristika mesta Ostrava 

 

Ostrava je tretie najväčšie a najľudnatejšie mesto Českej republiky, nachádzajúce sa na 

hraniciach Moravy a Sliezska, na sútoku štyroch riek Opavy, Odry, Ostravice a Lučiny. Má 

necelých 300 tisíc obyvateľov,  jej rozloha je 214,2 km
2
 a delí sa na 23 mestských obvodov. 

Od konca 18. storočia, keď sa tu našlo kamenné uhlie, bola Ostrava centrom ťažby uhlia 

a ťažkého priemyslu. 

 

2.2   Charakteristika mestského obvodu Slezská Ostrava 

 

Geograficky je Slezská Ostrava situovaná východne od rieky Ostravica na členitom 

teréne. Je to jedna z najstarších obcí na Ostravsku, jej rozloha je 4 175 ha. Jej pôvodný názov 

bol len Ostrava, ale našli sa záznamy z konca 13. storočia, kde sa spomína názov Slovanská 

Ostrava. Od 15. storočia bol zaužívaný názov Poľská Ostrava. V roku 1904 sa ju miestni 

obyvatelia rozhodli premenovať na Slezskú Ostravu. Oficiálne sa tento názov začal používať 

až po roku 1919, teda po vzniku Československa. Po nemeckom zábore v roku 1939 bolo 

mesto direktívne pripojené k Moravskej Ostrave a tak to ostalo až dodnes. 

V roku 1763 bolo v časti nazývanej Burňa nájdené kamenné uhlie. Skutočná ťažba začala 

ale až v roku 1828, kedy boli vo Vítkoviciach založené železiarne, ktoré sa stali najväčším 

odberateľom uhlia z Wiliczkových dolov. V Slezskej Ostrave sa potom začali závratným 

tempom rozrastať kolónie pre horníkov. V roku 1880 mala obec takmer 23 tisíc obyvateľov, 

z toho štyri pätiny žili práve v týchto kolóniách. V tunajších doloch bolo zamestnaných viac 

ako deväť tisíc horníkov a práve vďaka tomu získala Slezská Ostrava podobu mesta. 

V dnešnej dobe sa počet obyvateľov pohybuje okolo 20-tich tisícov a skladá sa z ôsmich 

obvodov (Antošovice, Koblov, Hrůšov, Muglinov, Kunčičky, Kunčice, Slezská Ostrava). 

Nachádza sa tu množstvo významných stavieb. Nájdeme tu bývalý dol Trojice, Petr Bezruč, 

Michálka, Zárubek, Jan Maria, ale aj futbalový štadión Bazaly, ZOO Ostrava a najvyšší bod 

Ostravy Haldu Emu ( 315 m n. m.). Susedí s Moravskou Ostravou – centrom mesta – a preto 

má veľmi atraktívnu polohu voči zbytku mestských častí.  
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Obr. 1  Mapka mestských obvodov 

 

2.3   Charakter riešeného územia 

 

Riešené územie má veľmi atraktívnu polohu, jedná sa o blízke okolie Slezskoostravskej 

radnice, od severu ho lemuje ul. Keltičkova, pokračuje po spádovitom pozemku smerom 

k juhu až po ulicu Těšínská. Na západnej strane ho uzatvára rýchlostná komunikácia 

Bohumínská, za ktorou ďalej na západ nájdeme nábrežie Ostravice. Tú z druhej strany lemuje 

Moravská Ostrava. Z východu územie uzatvára areál dolu Trojice a lesnatý terén.  

Okolie radnice má veľký potenciál stať sa novým centrom Slezskej Ostravy. V súčasnosti 

sa v jej blízkosti nachádza nie veľmi navštevovaný autosalón, južne od ul. Těšínská sa 

nachádza priemyslová budova AT Computers, Wiliczkova vila, benzínová pumpa a niekoľko 

chátrajúcich objektov. Taktiež sa tu nachádza množstvo zelene a trávnatých plôch.  
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3. Riešenie 

3.1   Urbanistické riešenie územia 

 

Cieľom predchádzajúcej urbanistickej štúdie bolo vytvorenie nového a funkčného 

územného celku. Taktiež sa jednalo o vytvorenie miesta pre spoločenský život, kultúrne 

vyžitie, vzdelávanie a zábavu.  

Hlavným cieľom bolo upraviť doterajšie využitie pozemkov pod radnicou, ktoré sa nám 

javilo ako nesprávne. Nakoľko sa jedná o oblasti takmer v centre mesta, priemyslová hala 

a chátrajúce objekty nie sú najlepšou voľbou. V zámere štúdie preto bolo, odstrániť tieto 

objekty, spolu aj s autosalónom, a nahradiť ich novými objektmi, hlavne pre občiansku 

vybavenosť. Jednoducho pre ľudí a stretávanie sa.  

Ďalším cieľom bolo rozšírenie priestorov radnice, ktoré sú v súčasnej dobe nedostačujúce 

a preto je táto inštitúcia roztrúsená vo viacerých objektoch po meste. Navrhla sa preto 

prístavba. Na mieste autosalónu (smerom na východ od radnice) boli navrhnuté objekty novej 

školy, ako reakcia na rozrastajúcu sa bytovú zástavbu na ul. Keltičkova. Vzhľadom na 

blízkosť prírody a lesov sa to javilo ako lepšie využitie potenciálu pozemkov. Stávajúci 

autosalón sa premiestni do menšieho objektu pod radnicou, bezprostredne do blízkosti 

komunikácie Bohumínská, a preto bude mať vzhľadom k svojmu účelu lepšiu polohu. Južne 

od radnice sa navrhlo nové menšie námestie, ktoré na svahovitom pozemku lemuje z juhu 

budova hotelu a z juhozápadu polyfunkčný objekt (obchody, prednášková miestnosť, 

podzemné parkovanie...).  

Aby nezostávalo nové územie uzatvorené okoliu, boli navrhnuté nové pešie zóny. Osy 

týchto uličiek smerovali od radnice do centra Moravskej Ostravy. Akoby presekávali 

navrhnutú zástavbu a širokými schodišťami smerovali k nábrežiu. Po prekonaní prestavanej 

rýchlostnej komunikácie, na dvojprúdovú s obmedzenou rýchlosťou, sa môžeme dostať 

priamo na nábrežie, kde bola navrhnutá budova kaviarne s posedením a príjemným 

výhľadom.  

Cely koncept je reakciou na potrebu vzniku nového centra Slezskej Ostravy. Rešpektuje 

charakter jej zástavby a snaží sa čo najlepšie využiť potenciál daného územia. 
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3.2   Urbanisticko-architektonické riešenie objektu 

 

Objekt sa nachádza medzi radnicou a komunikáciou Bohumínská. Svojou výškou 

nezatieňuje radnicu ani jej význam, ale ponecháva jej jej majestátnosť a výhľad na centrum. 

Vzhľadom na svahovitosť pozemku, je daná hmota objektu zaklesnutá do svahu. Z oboch 

strán ju lemujú pešie cestičky a schodiská. Zo severu sa jedná o prepojenie na centrum 

Moravskej Ostravy a z východnej vedia schodisko pomyselnou čiarou k Slezskoostravskému 

hradu.  

Tvar objektu vychádza z priestorových možností v danej zástavbe. Je obmedzený ul. 

Keltičkovou a Bohumínskou. Pôdorysne sa jedná a mnohouholník, vychádzajúci z kvádru so 

zalomenými koncami. Jeho pozdĺžna osa sa neohýba rovnobežne s ul. Keltičkovou, na ktorej 

stojí radnica, ale práve naopak, aby svojím tvarom prilákala ľudí k radnici a ponechala viac 

priestoru v novom vytvorenom námestí.  

Budova je trojpodlažná, s celkovou výškou 12,8 m, aby nedošlo ku zatieneniu výhľadu na 

radnicu. Smerom od nábrežia vidíme všetky tri podlažia, z opačného smeru od radnice, vďaka 

svahovitému pozemku, vidíme len jedno nadzemné podlažie. Hmota je navrhnutá ako 

prepojenie medzi rôznymi úrovňami, preto v nej nájdeme rôzne uličky a komunikácie, 

horizontálne aj vertikálne. Vertikálne prepojenie je badať na prvýkrát aj pri pohľade na 

fasádu, ktorej inak hladká hmota je akoby roztrhnutá a trhliny vedú skrz celú výšku objektu. 

Koncept trhlín a ich tvaru vychádza z hlavných funkcií objektu, prepojenie a poly-využitie. 

Vstupov do budovy je hneď niekoľko, štyri zo spodného námestia a štyri z vrchného. 

Z každého bočného vonkajšieho schodiska sa taktiež môžeme dostať do druhého podlažia 

budovy.  

 

3.3   Technické a prevádzkové riešenie  

 

V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú garáže s približne 180-timi parkovacími 

miestami. Vjazd je riešený cez susednú budovu hotelu a to v úrovni prvého nadzemného 

podlažia. V tomto taktiež nájdeme garáže a približne 50–timi parkovacími miestami 

a rampami pre prechod do úrovne pod a nad. Tieto garáže sú riešené ako iný stavebný objekt, 

nachádzajú sa pod horným námestím. Sú však plynule prepojené s riešeným stavebným 
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objektom. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza prednášková sieň, so zázemím, vstupom 

pre zamestnancov a pre návštevníkov, šatňami a toaletami. Je riešená ako dvojúrovňová 

otvorená hala, preto zasahuje aj do druhého nadzemného podlažia. Ďalej tu nájdeme 

komunikačné priestory a niekoľko obchodných jednotiek so zázemím, samostatným vstupom 

pre zamestnancov a zásobovanie. V druhom nadzemnom podlaží je predajňa kníhkupectva, 

taktiež dvojúrovňového, zasahujúceho do tretieho nadzemného podlažia. Vstup doň  je možný 

z horného námestia, ako aj z bočného schodiska. Zásobovanie je možné z podzemných garáží. 

Okrem neho sa tam nachádzajú ďalšie obchodné jednotky, taktiež zásobované z podzemných 

garáží. V treťom nadzemnom podlaží nájdeme spomínané kníhkupectvo, kaviareň a ďalšie 

obchodné jednotky. Všetky úrovne sú prepojené bezbariérovo, výťahmi, situovanými 

približne v strede objektu. 
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4. A.  Sprievodná správa 

4.1   Identifikačné údaje 

4.1.1    Údaje o stavbe 

Názov stavby:    Polyfunkčný objekt pod radnicou 

Kraj:     Moravskoslezský 

Obec:     Slezská Ostrava  

Okres:     Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00 

Katastrálne územie:   Slezská Ostrava, 714828 

Parcelné číslo:    46/14, 46/15 

Miesto stavby:   Keltičkova ul., Ostrava - Slezská Ostrava 71000 

 

4.1.2   Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Alžbeta Barčiaková 

Miesto trvalého pobytu:  Jabloňová 194/2, 015 01 Rajec 

     Slovenská republika 

 

4.1.3   Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:    Alžbeta Barčiaková 

Firma:     Superstav s.r.o. 

Miesto podnikania:   Jabloňová 194/2, 015 01 Rajec 

     Slovenská republika 

 

4.2   Zoznam vstupných podkladov 

 

Projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby bola spracovaná na základe projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie (predmet Ateliérová tvorba Va.) a architektonickej 

štúdie (predmet Ateliérová tvorba IV.). 
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4.3   Údaje o území 

 

Jedná sa o katastrálne územie v rámci Slezskej Ostravy. Pozemok je tvorený dvomi 

parcelami 46/14 a 46/15 patriacim v súčasnej dobe Štatutárnemu mestu Ostrava. V súčasnej 

dobe je časť pozemku zatrávnená a časť pozemku tvoria spevnené plochy parkoviska. Prístup 

na pozemok je výborný jak z ul. Těšínská, tak aj z ul. Keltičkova. 

Dotknuté územie nespadá pod žiadnu pamiatkovú rezerváciu ani inú pamiatkovú 

ochranu. Nejedná sa o záplavové územie. Odtokové pomery sú výborné, pozemok je 

svahovitý smerom na juh a západ, kde tečie rieka Ostravica. Boli dodržané všetky obecné 

požiadavky na využitie územia. 

 

4.4   Údaje o stavbe 

 

Jedná sa o novostavbu trojposchodového obchodného domu s podzemným parkovaním, 

ktoré kapacitne nahradí aj stávajúce parkovisko. Jedná sa o trvalú stavbu.  

Projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby je spracovaná v súlade s: 

Zákon č. 183/2006 Sb.,  Stavební zákon 

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

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  o ochraně zdraví při práci 

Na žiadosť dotknutých orgánov bude projektová dokumentácia v prípade potreby doplnená.   

Plocha pozemku je     3 765 m
2
.  

Zastavaná plocha riešenej časti projektu je  687,28 m
2
. 

Obostavaný priestor riešenej časti je   8 797,18 m
3
. 

Predpokladaný začiatok výstavby je 11/2014 a termín dokončenia sa predpokladá na 

9/2016. Celková dĺžka výstavby je teda 22 mesiacov.  
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Približná cena za projekt bez DPH:   154 256 000,- Kč 

V cene sú zahrnuté náklady za nákup pozemku, cena prípojok, vrátane stavebnej časti, 

terénnych úprav, prevádzkových súborov, prieskumných a projektových prác, náklady na 

umiestnenie stavby a finančná rezerva. 

(cena je iba odhad vytvorený na základe tabuliek zo stránok www.stavebnistandardy.cz) 

 

4.5   Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

 

Riešený projekt a priliehajúce časti sa delia na tri stavebné objekty: 

SO 01 riešený projekt Polyfunkčného objektu pod radnicou 

SO 02  garáže a podzemné parkovanie 

SO 03 vonkajšie schodisko 

 

  



22 

 

5. B.  Súhrnná technická správa 

5.1   Požiadavky na spracovanie dodávateľskej dokumentácie stavby 

 

Dokumentácia bola spracovaná podľa dohodnutých požiadaviek a  podľa stavebného 

zákona č. 183/2006 Zb., vyhlášky č. 499/2006 o dokumentácii stavieb. 

 

5.2   Požiadavky na spracovanie plánu bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci  

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov na stavenisku bude v súlade s: 

Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb.,  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Všetci pracovníci na stavbe budú preškolení predpísanými predpismi BOZP a budú vybavení 

predpísanými ochrannými prostriedkami a pomôckami podľa vykonávanej činnosti. 

Jednotlivé stavebné práce budú vykonávané osobami, ktoré k týmto úkonom boli zaškolení. 

Celá stavba bude zaistená proti vstupu nepovolaných osôb na stavenisko. 

 

5.3   Podmienky realizácie prác, ktoré budú vykonávané v ochranných alebo 

bezpečnostných pásmach iných stavieb 

 

Projekt nezahŕňa práce vykonávané v ochranných alebo bezpečnostných pásmach iných 

stavieb. 

 

5.4   Zvláštne podmienky a požiadavky na organizáciu staveniska a vykonávania 

prác na ňom, vyplývajúcich najmä z druhu stavebných prác, vlastnosti 

staveniska alebo požiadavkou  stavebníka na zhotovenie stavby 

 

Plocha pozemku je 3 765 m
2
. Tento musí byť riadne oplatený po celú dobu výstavby. 

Bude zabezpečený len prístup povolaných osôb. Prístup pre dopravu materiálu bude 
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zabezpečený z ulice Těšínská. Zemina z výkopov bude z časti použitá na terénne úpravy 

a zvyšok bude odvezený na skládku. Na stavenisku budú umiestnené mobilné bunky, slúžiace 

ako kancelárie a zázemie pre pracovníkov na stavbe. Napojenie staveniska na zdroje vody, 

elektriny a odvodnenie staveniska bude realizované pomocou provizórnych prípojok. Bude 

zaistená maximálna koordinácia a flexibilita jednotlivých častí staveniska vzhľadom ku 

možným zmenám v priebehu výstavby. 

Ďalšie zvláštne podmienky a požiadavky na organizáciu staveniska a vykonávania prác 

na ňom nie sú známe alebo nie sú súčasťou riešenia BP. 

 

5.5   Ochrana životného prostredia pri výstavbe  

 

Objekt je navrhnutý tak, aby, po celú dobu svojej životnosti, nebol zdrojom narušenia 

životného prostredia. Všetky vzniknuté odpadné materiály, ktoré by mohli nejako poškodiť, 

znečistiť alebo degradovať životné prostredie budú riadne odvezené a ekologicky 

neutralizované. 

Stavba je navrhnutá tak, aby bola v súlade s: 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb.,    o vodách 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon č. 86/2002 Sb.,   o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

Pri výstavbe nebude prekročená maximálna povolená hodnota hluku. Bude 

minimalizovaná prašnosť, zápach a otrasy vznikajúce pri výstavbe. Vzniknutý odpad bude 

ekologicky uložený a nedôjde ani ku znečisteniu podzemnej vody. 
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6. C.  Situačné výkresy 

6.1   Architektonická situácia 

 

Viz. príloha  C.01 

 

6.2   Koordinačná situácia 

 

Viz. príloha C.02 
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7. D.  Dokumentácia stavebných objektov 

7.1   Architektonicko-stavebné riešenie 

7.1.1    Technická správa 

 

Účel objektu, jeho funkčná náplň a kapacitné údaje 

Jedná sa o trojpodlažnú novostavbu polyfunkčného domu. Objekt je určený na komerčné 

využitie, má niekoľko obchodný plôch, spoločenskú prednáškovú miestnosť ale aj kaviareň. 

Komerčné priestory v zastúpení prevažujú. Podzemné podlažie je určené na parkovanie. 

V okolí sa nachádzajú spevnené plochy námestia aj vonkajšie schodiská. 

Funkčné plochy sú rozdelené nasledujúco. Pomyselným rozdelením objektu na polovicu 

priečne sa v jeho južnej časti nachádzajú obchodné jednotky zastúpené vo všetkých troch 

podlažiach. V severnej polovici nájdeme zázemie prednáškovej siene, jej hlavný priestor 

prekonávajúci svojou výškou prvé dve nadzemné podlažia. Posledné dve nadzemné podlažia 

prekonáva predajňa kníhkupectva a okrem nej, nájdeme v treťom nadzemnom podlaží aj 

kaviareň. Vstupov do objektu je niekoľko. Do prvého nadzemného podlažia sa dostaneme jak 

z pridružených garáží, tak aj z pešej zóny pri komunikácii Bohumínská. Samostatne pojaté sú 

vstupy do prednáškovej siene, do hlavného komunikačného priestoru v strede stavby a aj do 

každej obchodnej jednotky zvlášť. V druhom nadzemnom podlaží sa do objektu dostaneme 

opäť z pridružených podzemných garáží a aj z bočných vonkajších schodísk. Jeden vstup 

vedie do kníhkupectva, druhý do väčšej obchodnej jednotky. V treťom nadzemnom podlaží 

nájdeme vstupy z horného námestia zo strany radnice, zvlášť do kníhkupectva, kaviarne aj do 

komunikačných a obchodných priestorov. Funkčne sú všetky jednotky po prepojované a je 

umožnený pohyb skrz celý objekt. 

Plocha pozemku:     3 765  m
2
 

Zastavaná plocha riešenej časti objektu:     687,28  m
2
 

Obostavaný priestor riešenej časti:   8 797,18  m
3
 

 

Počet obchodných jednotiek riešenej časti:  8 

Plocha obchodných jednotiek:   1 145 m
2
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Podlahová plocha riešenej časti 1. NP:     601,4 m
2
   

Podlahová plocha riešenej časti 1. PP:  3 319,6  m
2
   

Podlahová plocha riešenej časti 2. NP:     610,5 m
2
   

Podlahová plocha riešenej časti 3. NP:     618,1 m
2
   

 

Pozn. V riešenej časti sa nachádzajú len obchodné jednotky, prednášková sieň, kníhkupectvo 

aj kaviareň sa nachádzajú v druhej neriešenej časti objektu. 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie 

Objekt je výsledkom práce v predmete Ateliérová tvorba IV. Tvar hmoty je určený hranicami 

pozemku a blízkymi komunikáciami. Hmota je zasadená do svahu, a preto bolo nutné 

uvažovať o spôsobe zapustenia a celkovej výške objektu. Tá nesmela presiahnuť 3 podlažia, 

inak by zatienila dominantu oblasti a síce, Slezskoostravskú radnicu. Dve podlažia sú 

z východnej strany zapustené vo svahu a pod ním sú umiestnené podzemné garáže. Tretie 

podlažie vyčnieva nad svah, aby bola budova sprístupnená aj z tejto svetovej strany, avšak 

nezatieňuje svojou výškou radnicu. Hmota vychádza z dispozícii pozemku a je akoby 

niekoľkokrát roztrhnutá „trhlinami“ v hmote fasády, ako symbol otvorenosti v tomto mieste 

a možnosti prístupu. Trhliny sú niekoľkokrát zalomené, aby zároveň svojimi početnými 

zalomeniami symbolizovali početné funkcie obsiahnuté v objekte.  

Materiál fasády je volený jemne, jednofarebne. Jedná sa o cementovláknité dosky svetlo 

šedého odtieňu. Materiál aj farba boli volené opatrne, nakoľko samotné trhliny vo fasáde sú 

veľmi výrazným prvkom.  

V 1. NP riešenej časti sa nachádza vstupná hala, prístupná z vonku aj z podzemných garáží. 

V nej sa nachádza schodisko, výťah a technická miestnosť. Z haly môžeme vojsť do dvoch 

obchodných jednotiek. Jedna z nich je, spolu s ďalšími dvomi, prístupná aj z exteriéru. Ku 

každej jednotke prislúcha sklad a zázemie a majú spoločný vstup pre zásobovanie 

z podzemných garáží. V 2. NP je opäť situovaná hala so schodmi, výťahom a technickou 

miestnosťou. Vstup je z podzemných garáží. Nachádzajú sa tu dve obchodné jednotky, jedna 

menšia prístupná z haly, druhá väčšia prístupná aj z vonkajšieho schodiska. Obe majú 

samostatné sklady a zázemie, zásobovanie je možné z podzemných garáží. V 3. NP riešenej 

časti sa nachádzajú takisto dve obchodné jednotky, prístupné z haly, so schodmi, výťahom aj 
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technickou miestnosťou. Vstup je možný aj z exteriéru, z námestia pod radnicou. Zásobovanie 

je možné z exteriéru. Každá obchodná jednotka má voľnú dispozíciu, prenajímateľ si  ju 

zariadi vlastným nábytkom podľa svojho uváženia. 

 

Bezbariérové používanie stavby 

Objekt je zabezpečený pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Majú k dispozícii 

parkovacie miesta v podzemných garážach v neriešenej časti. Vstupy do objektu majú 

dostatočnú šírku a potrebné označenia. Vertikálnu prepravu zabezpečí bezbariérový výťah. 

 

Konštrukčné a stavebno-technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Stavba má nepravidelný pôdorys, akoby tvar rožku – zahnutý. Má jedno podzemné podlažie, 

ktoré svojím tvarom lemuje hranice pozemku. Objekt je založený na ŽB pätkách a pásoch. 

Vrchnú stavbu tvorí ŽB skelet. Hlavným nosným prvkom sú ŽB stĺpy, triedy betónu C25/30 – 

nutné spresniť statickým výpočtom. Taktiež oceľová výstuž musí byť podrobená statickému 

výpočtu. Obvodové steny suterénu objektu tvoria ŽB steny hr. 200 mm. Vnútorné steny 

a priečky sú sčasti zo ŽB hr. 400 mm, alebo murované POROTHERM, od hr. 150 mm – 400 

mm, opatrené vápenno cementovou omietkou. Nenosné konštrukcie zádveria a niektoré 

deliace priečky budú presklené, zo systému hliníkových deliacich priečok Aluprof firmou 

Hasil a.s.. Stropné podhľady budú sadrokartónové od firmy RIGIPS GRYPTONE. Obvodová 

konštrukcia vrchnej stavby je tvorená zaveseným fasádnym systémom METSEC MFD395, 

s certifikátom. Zasklenie je tvorené ľahkými hliníkovými obvodovými plášťami od firmy 

ALTECH. Strecha je jednoplášťová s odvodnením dovnútra dispozície. Stropná konštrukcia 

je tvorená ŽB obojstranne vystuženými doskami o hr. 250 mm, na ktorých bude uložená 

izolácia EPS premennej hrúbky.  

 

Bezpečnosť pri používaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie 

Všetci zamestnanci pohybujúci sa v objekte budú riadne preškolení a poučený o BOZP na 

pracovisku a o únikových cestách v prípade požiaru. V objekte budú prítomné evakuačné 
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plány. Pri práci v objekte nehrozí žiadnemu zamestnancovi zdravotné riziko. Ochrana zdravia 

pri práci je v súlade s týmito dokumentmi: 

Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb.,  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika a hluk, vibrácie – popis riešenia 

Návrh obvodových konštrukcií bol urobený tak, aby hodnota ich tepelného odporu splňovala 

požiadavky platnej normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Skladby sú spresnené vo 

výkresovej dokumentácii. Všetky technologické zariadenia zabudované v objekte spôsobujúce 

hluk alebo vibrácie, budú navrhnuté s ohľadom na maximálne tlmenie hluku. Podlahy sú 

navrhnuté tak, aby sa čo najviac zabránilo kročajovej nepriezvučnosti. 

 

Zásady hospodárenia s energiami 

Objekt splňuje požiadavky na energetickú náročnosť budov. Konštrukcie sú navrhnuté tak, 

aby splňovali požiadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a vyhl. č. 148/2007 Sb. 

o energetickej náročnosti budov. Presklené obvodové plášte budú zhotovené zo skiel 

s ochranou proti slnku, tým zabraňujú nadmernému prehrievaniu budovy a zároveň zaisťujú 

úsporu energií. 

 

Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Vo vonkajšom prostredí neboli zistené žiadne vplyvy, ktoré by mohli negatívne ohroziť 

stavbu. V oblasti nebol zaznamenaný ani výskyt radónu.  

 

Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Všetky nosné konštrukcie splňujú pri vzniku požiaru požiadavky na zachovanie stability. 

Konštrukcie vymedzujúce požiarne úseky, alebo konštrukcie, ktoré sú v ohrození pri požiare, 

musia byť dodatočne ošetrené tak, aby bola zachovaná ich požiarna odolnosť po celú dobu 

potrebnú k úniku osôb a zásahu požiarnych zložiek.  
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ŽB konštrukcie budú dodatočne natrené protipožiarnym náterom, alebo budú ochránené 

protipožiarnym obložením (SDK doskami, firma Promat). Požiarno-bezpečnostné riešenie 

bude navrhnuté autorizovaným technikom. Stavba je rozdelená na požiarne úseky, a to tak, že 

každé poschodie tvorí jeden samostatný požiarny úsek. Podrobné riešenie požiarnej 

bezpečnosti bude popísané v technickej správe, ktorá však nie je predmetom riešenia 

bakalárskej práce. 

Všetci zamestnanci budú riadne preškolení o možnostiach úniku z budovy, v prípade požiaru. 

Prípadný zásah hasičského záchranného zboru je možný z ulíc Keltičkova, Těšínská alebo 

Bohumínská. 

 

Údaje o požadovanej akosti materiálov a prevedenia 

Všetky materiály použité na stavbu objektu spĺňajú dané požiadavky, prešli skúškami akosti 

a sú riadne certifikované. Dodávateľ sa zaväzuje dodať iba riadne certifikované materiály. 

Zhotoviteľ sa zaviazal postaviť objekt v požadovanej kvalite, dohodnutými technologickými 

postupmi a nič nezanedbať. Špecializované práce budú vykonávať iba pracovníci na to 

preškolení a s potrebnými skúškami. 

 

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaistenej zhotoviteľom stavby 

Dokumentácia bude spracovaná podľa dohodnutých požiadaviek a  podľa stavebného zákona 

č. 183/2006 Zb., vyhlášky č. 499/2006 o dokumentácii stavieb. Bližšie špecifikácie nie sú 

predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných 

kontrolných meraní a skúšok, ak sú požadované nad rámec povinných skúšok 

Stavba je realizovaná dodávateľsky, bude teda garantovaná odborným dozorom. Statik bude 

bezpodmienečne prítomný pri preberaní a zakrývaní základovej škáry, konštrukcii stropu 

a konštrukcii obvodového plášťa. 
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Výpis použitých noriem 

ČSN 01 3420 : Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavebních částí  

ČSN 73 6110 : Projektování místních komunikací  

ČSN 73 0540 : Tepelná ochrana budov  

 

7.1.2    Výkresová časť  

Výkresová časť je priložená pod označením: 

D.01  Pôdorys základov  M  1:100 

D.02  Pôdorys 1. PP   M  1:100 

D.03  Pôdorys 1. NP   M  1:50 

D.04  Pôdorys 2. NP   M  1:50 

D.05  Pôdorys 3. NP   M  1:50 

D.06  Rez A - A´   M  1:50 

D.07  Výkres konštrukcie stropu M  1:50 

D.08  Pôdorys a rez strechy  M  1:50 

D.09  Pohľad    M  1:50 

D.10  Vizualizácia              - 

D.11  Špecifikácia výrobkov a prvkov       - 
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7.2   Stavebno-konštrukčné riešenie 

 

Stavebno-konštrukčné riešenie a jeho základný popis je uvedený v technickej správe 

vyššie. Charakteristika a prierezové vlastnosti jednotlivých prvkov konštrukcie sú zrejmé 

z výkresovej dokumentácie. Celý je objekt je navrhnutý tak, aby splňoval požiadavky na 

prenos stáleho, dlhodobého aj krátkodobého zaťaženia. Statický výpočet a návrh je 

predmetom osobitej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

7.3   Požiarno-bezpečnostné riešenie 

 

Materiály aj konštrukcie sú navrhnuté tak, aby splňovali požiarno-technické parametre. 

ŽB konštrukcie budú dodatočne natrené protipožiarnym náterom, alebo budú ochránené 

protipožiarnym obložením (SDK doskami, firma Promat). Požiarno-bezpečnostné riešenie 

bude navrhnuté autorizovaným technikom. Stavba je rozdelená na požiarne úseky, a to tak, že 

každé poschodie tvorí jeden samostatný požiarny úsek. Podrobné riešenie požiarnej 

bezpečnosti bude popísané v technickej správe, ktorá však nie je predmetom riešenia 

bakalárskej práce. 

Všetci zamestnanci budú riadne preškolení o možnostiach úniku z budovy, v prípade 

požiaru. Prípadný zásah hasičského záchranného zboru je možný z ulíc Keltičkova, Těšínská 

alebo Bohumínská.  

 

7.4   Technika prostredia stavieb 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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8. E.  Dokladová časť 

8.1   Vytyčovací výkres 

 

Viz. príloha E.01 

 

8.2   Projekt spracovaný banským projektantom 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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9. Špecializácia – architektúra 

 

Témou pre moju špecializáciu bolo spracovanie detailu predsadenej fasády a zasklenia. 

Jedná sa o konštrukciu fasádneho systému  METSEC MFD395, od firmy Voestalpine 

Profilform s.r.o., v ktorej sú osadené atypické ľahké obvodové plášte, ako zaskľujúci prvok. 

Každý jeden je špecifický a má iný tvar. Tieto zabezpečuje firma Altech s.r.o.. Jedná sa 

o ľahké obvodové plášte nepravidelných tvarov, z hliníkových profilov.  

Konceptuálne je budova pojatá ako prepojenie medzi dvomi úrovňami pozemku, preto sa 

v nej nachádzajú „trhliny“, ktoré symbolizujú roztrhnutie hmoty a voľný prechod a ktoré sú 

zasklené a slúžia ako okenné otvory. Ich tvar je niekoľkokrát zalomený, vždy so zmenou 

podlažia, čo vyjadruje funkciu budovy, a síce to, že spojuje niekoľko funkcií naraz.  

Detail je súčasťou projektovej dokumentácie – viz. príloha F.01 
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10. Záver 

 

Predmetom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby Polyfunkčného objektu pod radnicou (jeho vybranej časti) situovaného 

v mestskom obvode Slezská Ostrava. Podkladom pre vypracovanie tejto dokumentácie boli 

urbanistická štúdia v rámci predmetu ATT III., architektonická štúdia z predmetu ATT IV. 

a dokumentácia pre stavebné povolenie z predmetu ATT Va. 

V urbanistickej štúdii bolo upravené okolie Slezskoostravskej radnice, vytvorené 

námestie a navrhnuté nové budovy, ktorých usporiadanie citlivo reagovalo na zástavbu 

v slezskej časti Ostravy. Riešený objekt jemne zapadá do svojho okolia a plynule prepojuje 

radnicu s jej okolím. V rámci ďalšieho štúdia som projekt upravovala podľa požiadaviek 

okolitej zástavby, noriem a zákonov, aby som vytvorila stavbu, ktorá hrá dôležitú úlohu 

v spojení nového centra Slezskej Ostravy s centrom Moravskej. Zároveň sa však sama sebe 

stala akoby centrom, kde môžeme chodiť za zábavou, na spoločenské podujatia alebo len tak 

nakupovať a tráviť voľný čas. 

V rámci riešenia bakalárskej práce som získala množstvo nových poznatkov v oblasti 

navrhovania budov, ktoré určite budú prínosom pre môj profesijný a osobný rast. 

 

 

Obr. 2   Vizualizácia 
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