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Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtasík, A., 2014 

    

P edmětem mé bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby Knihkupectví, ve Slezské Ostravě. Stavba je primárně určena knihkupectví, ale                  

v parteru je navržena kavárna s malým výstavním prostorem a v nejvyšším podlaží se nachází 

studovna s klidovou zónou. V podzemní části objektu se nachází podzemní parkování. 

Podkladem pro vypracování dokumentace byla urbanistická studie z ATT III. a architektonická 

studie z ATT IV. 
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Engineering, Department of Architecture. Thesis supervisor: Ing. arch.Vojtasík, A., 2014

  

 The subject of my thesis is the preparation of project documentation for the construction 

of Bookstore in Silesian Ostrava. The building is primarily intended for bookstore, but it is also 

designed a cafe and small galery on the ground floor. The study room with a quiet zone is 

situated on the top floor. In underground part of the building is parking. The basis for the 

processing of documentation has been an urban study from the ATT III. and architectural study 

from the ATT IV. 

 

Keywords:  bookstore, cafe, gallery, study room, underground parking, Silesian Ostrava 

 

 

 



 Bakalá ská práce 

 

 

Obsah bakalářské práce 

Seznam použitého značení  7 

1. Úvod   8 

2. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby  9 

 A Průvodní zpráva  9 

 A.1 Identifikační údaje  9 

 A.1.1 Údaje o stavbě  9 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi  9 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  9 

 A.2 Seznam vstupních podkladů  10 

 A.3 Údaje o území  10  

 A.4 Údaje o stavbě  12 

 A.5 Členění stavby na objekty a technologická za ízení  14 

 B Souhrnná technická zpráva  15 

 B.1 Popis území stavby  15 

 B.2 Celkový popis stavby  16 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity  16 

  funkčních jednotek 

 B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické ešení  17 

 B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby  18 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  19 

 B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby  20 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů  20 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a  25 

  technologických za ízení 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení  25 

 B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi  26 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky   26 

  na pracovní a komunální prost edí 

 B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky   27 

  vnějšího prost edí 



 Bakalá ská práce 

 

 

 B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  27 

 B.4 Dopravní ešení  28 

 B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  29 

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana  29 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  30 

 B.8 Zásady organizace výstavby  30 

 C Situační výkresy  35 

 D Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení  36 

 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  36 

 D.1.1 Architektonicko-stavební ešení  36 

 D.1.2 Stavebně konstrukční ešení  41 

 D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení  41 

 D.1.4 Technika prost edí staveb  41 

 D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení  41 

 E Dokladová část  42 

 E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů  42 

 F Specializace  43 

3. Závěr   44 

Poděkování  45 

Seznam použitých zdrojů a literatury  46 

Seznam p íloh  48 

 



 Bakalá ská práce 

 

7 

 

Seznam použitého značení 

ATT ateliérová tvorba 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví p i práci  

Bpv. Balt po vyrovnání 

C x/y t ída pevnosti betonu  

č. p. číslo popisné 

č. číslo 

ČSN Česká technická norma  

ČUZK Český ú ad zeměmě ický a katastrální  

DN dimenzace potrubí 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Kč Koruna česká  

KN  Katastr nemovitostí  

m n. m. metr nad mo em 

m metr běžný  

m²  metr čtvereční 

m
3
 metr krychlový 

mm milimetr  

NN nízké napětí  

NP nadzemní podlaží  

OVAK Ostravské vodárny a kanalizace 

PD  projektová dokumentace 

PP podzemní podlaží  

RAL stupnice barevných odstínů 

Sb.  Sbírka  

SDK sádrokartonová konstrukce  

SO stavební objekt  

TZB technické za ízení budov 

U součinitel prostupu tepla (W/m2K)  

vyhl. vyhláška  

XPS  extrudovaný polystyren  

ŽB železobeton 

 

http://www.ovak.cz/


 Bakalá ská práce 

8 
 

1. Úvod 

 P edm tem mé bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace                

pro provád ní stavby k novostavb  Knihkupectví, ve Slezské Ostrav .  

 

 Podkladem pro vypracování bakalá ské práce byla urbanistická studie území, 

rozprostírajícího se ve Slezské Ostrav , pod Slezskoostravskou radnicí, které bylo p edm tem 

ešení ateliérové tvorby III. Z této ateliérové tvorby vzešel objemový a funkční návrh 

jednotlivých staveb, které byly pozd ji rozpracovávány v navazující ateliérové tvorb  IV.          

V této ateliérové tvorb  byla zpracována architektonická studie objektu. Dalším podkladem 

pro vypracování, byla dokumentace pro stavební povolení, která byla zpracována              

v ateliéru Va. 

 

 Bakalá ská práce se skládá ze dvou částí. Z části textové a výkresové. Textová část 

obsahuje náležitosti, jako nap . průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu, dle vyhl. 

62/2013 Sb., kterou se m ní vyhl. 4řř/2006 Sb. zákona o územním plánování a stavebním 

ádu. Obsahem průvodní zprávy jsou základní údaje o stavb  a stavebním pozemku. Souhrnná 

technická zpráva obsahuje popis architektonického, technického a konstrukčního ešení 

objektu. Výkresová část byla vypracována pouze pro část objektu. Obsahuje projektovou 

dokumentaci pro provád ní stavby, včetn  výpisu prvků a výpisu skladeb. Součástí výkresové 

části je zpracování architektonické specializace, která obsahuje architektonický detail fasády a 

interiérové ešení 3.NP objektu. V p ílohách jsou doloženy tepelné posudky a katalogové listy 

použitých materiálů a výrobků, které byly podkladem pro vypracování této bakalá ské práce.
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2. Textová část PD pro provádění stavby 

Ědokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.) 

 

A  Průvodní zpráva 

 A.1  Identifikační údaje  

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) Název stavby 

 Knihkupectví 

 

 b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 Místo stavby:  Slezská Ostrava 

 Okres: Ostrava- m sto 

 Stavební ú ad: Ostrava 

 Katastrální území:  Slezská Ostrava 714Ř2Ř 

 Katastrální ú ad: Ostrava 

 Stavební parcely: parcela č. 66/1, 66/2, 65, 50/16, 64/1, 64/2, 52 

 Kraj: Moravskoslezský 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Investor:  VŠB- Technická univerzita Ostrava 

  Fakulta stavební, Katedra architektury 226 

  Ludvíka Podéšt  1Ř75/17 

  708 33 Ostrava- Poruba 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové 

 Stupeň PD: Dokumentace pro provád ní stavby 

 Vedoucí projektu:  Ing. arch. Aleš Vojtasík 

 Konzultant projektu: Ing. Radek Fabian, Ph. D.  

 Vypracovala: Nikola Štibraná 
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 A.2 Seznam vstupních podkladů 

 osobní průzkum staveništ - fotodokumentace 

 urbanistická studie z ATT III. 

 architektonická studie z ATT IV. 

 mapové podklady z http://www.cuzk.cz/ 

 mapové podklady z http:// maps.google.com/ 

 mapové podklady z http://www.geofond.cz/ 

 podklady pro vytyčovací výkres z http://bodovapole.czuk.cz/ 

 

 

 A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

ešené území se nachází v nezastav né části Slezské Ostravy mezi ulicemi T šínská a 

Frýdecká. Stavební parcely č. 66/1, 66/2, 65, 50/16, 64/1, 64/2 a 52 jsou ve vlastnictví 

EURING INVEST spol. s r.o., AT Computers a.s. a ve vlastnictví pana Arnošta Kűbela. 

Způsob využití pozemků je jiné plochy. Všechny stavební objekty, které se zde nacházejí, 

byly v rámci urbanistické studie určeny k demolici. Výjimku tvo í pouze Wilczkova vila, 

která má historickou hodnotu. Bude pot eba vykácet d eviny a vysoké travní porosty, které 

staveništ  obklopují. 

Terén území je svažitý, ovšem jeho svažitost byla v rámci urbanistické studie srovnána           

s nejnižším bodem území. Výškový rozdíl mezi stávající úrovní terénu a navrženou úrovní 

nám stí je použit pro podzemní parkování. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území stavby není památkovou rezervací, památkovou zónou ani není chrán no podle jiných 

právních p edpisů. Nachází se sice poblíž eky Ostravice, která spadá do záplavového území 

stoleté vody, ale její hranice nezasahují do ešeného území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Plocha stavby bude odvodn na p es st ešní vtoky, které budou napojeny do jednotné 

kanalizační soustavy OVAK. Z podzemního parkovišt  je odtok vody zajišt n p es podlahové 

vtoky do lapačů ropných látek a následn  do jednotné kanalizační soustavy OVAK. 

http://bodovapole.czuk.cz/
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ešené okolní zpevn né plochy jsou spádovány do dešťové kanalizace. 

 

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

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas 

V územn  plánovací dokumentaci jsou pozemky vedeny jako plochy občanské vybavenosti, 

což je v souladu se zastavovacím zám rem. 

 

e )  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě              

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí  

Navrhovaná stavba je v souladu s územním a regulačním plánem m sta Ostravy a v souladu 

se závaznými stanovisky. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

P i ešení byly dodrženy a respektovány požadavky na využití území. ešením se využití 

území nem ní. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová ešení nebyly ud leny. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

j) Seznam pozemků a staveb na území 

ešené území se stavebním pozemkem se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava. 

Stavební parcely č. 66/1, 52 a 50/16 jsou ve vlastnictví AT Computers a.s., stavební parcely  

č. 64/1 a 64/2 jsou ve vlastnictví EURING INVEST spol. s r.o. a stavební parcely č. 66/2 a 65 

jsou ve vlastnictví pana Arnošta Kűbela. Způsob využití pozemků je jiné plochy. Stavební 

objekty s č. p. 1řřř a 11Ř, které se zde nacházejí, byly v rámci urbanistické studie určeny       

k demolici. Výjimku tvo í pouze Wilczkova vila, č. p. 5ř, která má historickou hodnotu.  
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 A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba je navržena jako novostavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

Navržený objekt by m l sloužit jako knihkupectví. Je to čty podlažní budova s podzemním 

parkováním v 1. PP. Západní část 1.NP je vyhrazena kavárn  a východní část 1.NP je 

vyhrazena výstavnímu prostoru. Tyto prostory jsou od sebe odd leny prostorem pro zázemí 

kavárny a zam stnanců. Knihkupectví se nachází ve 2.NP a ve 3.NP se nachází studovna a 

klidová zóna. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Nejedná se o kulturní památku. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace pro provád ní stavby je zpracována v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb.        

o územním plánování a stavebním ádu, s vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, která 

nahrazuje vyhl. č. 4řř/2006 Sb., s vyhl. č. 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby 

a s vyhl. č. 3řŘ/ 200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících             

z jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjád eními dotčených orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová ešení nebyly ud leny. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků 

apod.) 

Plocha pozemku: 6 077,00 [m
2
] 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Obestav ný prostor: 14 700,00 [m
3
] 

Zastav ná plocha: 780,00  [m
2
] 

Podlahová plocha:  1.PP 660,00 [m
2
] 

 1.NP 368,95 [m
2
] 

 2.NP 360,35 [m
2
] 

 3.NP 358,76 [m
2
] 

Kapacita kavárny: 40 osob 

Kapacita knihkupectví: 100 osob 

Kapacity podzemního parkování: 32 stání 

Podlahové plochy jsou stanoveny jen pro ešenou část objektu. 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření           

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

V rámci stavby vznikne odpad spojený s likvidací stávajících d evin. Rovn ž vznikne 

stavební odpad spojený s demolicí stávajících objektů. Stavební suť bude odvážena                

na nedalekou skládku. P i provozu budovy bude vznikat komunální odpad, který bude 

pravideln  jedenkrát týdn  vyvážen Technickými službami a. s., Slezská Ostrava. 

Celková pot eba a spot eba médií a hmot není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění        

na etapy) 

Časové údaje o realizaci stavby budou up esn ny po vypracování časového plánu. Délka 

výstavby se odhaduje na 20 m síců. Zahájení a ukončení stavby bude součástí časového plánu 

výstavby. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena: 81 600 000 Kč 
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Cena je pouze odhad, který je vypočten součinem účelové m rné jednotky a cenového 

ukazatele. Cenový ukazatel byl zvolen z tabulky cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 

2013, která je uve ejn na na internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz. Cena je 

uvedena bez DPH. 

 

 

 A.5 Členění stavby na objekty a technologická za ízení 

SO 01 Knihkupectví  

SO 02 Zpevn ná plocha v okolí objektu- chodník 

SO 03 Zpevn ná plocha na nám stí 

SO 04 Vodovodní p ípojka 

SO 05 Kanalizační p ípojka  

SO 06 P ípojka plynu 

SO 07 P ípojka elektrické energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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B Souhrnná technická zpráva 

 B.1 Popis území stavby 

 a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v nezastav né části Slezské Ostravy mezi ulicemi Frýdecká a 

T šínská. Všechny stavební objekty, které se zde nacházejí, byly v rámci urbanistické studie 

určeny k demolici, s výjimkou Wilczkovy vily. Bude zde pot eba vykácet d eviny a vysoké 

travní porosty, které staveništ  obklopují. 

Terén ešeného území je svažitý. Bude srovnán a upraven s nejnižším bodem území, což je 

212,110 m n. m. Bpv. Následn  zde bude vytvo eno nám stí v úrovni s ulicí Frýdeckou        

ve výšce 216,000 m n. m. Bpv. Na tomto srovnaném terénu bude pod nám stím z ízeno 

podzemní parkovišt , do kterého bude vjezd z ulice T šínské. 

 

 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden osobní průzkum staveništ , p i kterém byla po ízena pot ebná fotodokumentace 

stávajícího stavu území a okolní zástavby. 

Podrobné průzkumy nebyly provedeny, protože tyto průzkumy nejsou součástí školní práce.  

Z mapových podkladů ovšem vyplívá, že není t eba provád t žádná ochranná opat ení stavby. 

P ed zahájením výstavby bude nezbytn  nutné tyto průzkumy zajistit. 

 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na ešeném území se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

ešené území se sice nachází poblíž eky Ostravice, která spadá do záplavového území stoleté 

vody, ale její hranice nezasahují do ešeného území. 

 

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby              

na odtokové poměry v území 

B hem provád ní stavby mohou být vykazovány negativní účinky na okolní pozemky a 

stavby z důvodu zvýšené prašnosti a hlučnosti p i provád ní stavebních prací. Okolí stavby 

není nijak chrán no. Realizací stavby nebudou negativn  ovlivn ny odtokové pom ry             

v území. 
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 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

ešené území má nyní spíše průmyslový charakter. Stavební objekty s č. p. 1řřř a 11Ř, které 

se zde nacházejí, byly v rámci urbanistické studie určeny k demolici. Bude také pot eba 

vykácet d eviny a vysoké travní porosty, které se na území rozrostly. 

 

 g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V souvislosti s výstavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků zem d lského 

ani lesního půdního fondu. 

 

 h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

ešené území bude napojeno na stávající místní komunikaci Frýdeckou, pomocí navrženého 

kruhového objezdu, do n jž bude ústit nový úsek silnice, která propojí dv  hlavní silnice, 

obklopující ešené území, T šínskou a Frýdeckou spolu se silnicí Podzámčí, v míst              

za p ilehlým parkem Slezskoostravského hradu. Z ulice T šínské bude vybudován nový sjezd 

do podzemních garáží, nacházejících se jak pod objektem, tak pod celým ešeným územím. 

Budou zde také vytvo eny nové zpevn né plochy pro cyklisty a pro p ší. Tyto zpevn né 

plochy budou napojeny na stávající zpevn né plochy, které vedou na zastávky trolejbusové a 

autobusové dopravy. Severn  na zastávku Nám stí J. Gagarina, která je v docházkové 

vzdálenosti p ibližn  10 minut. Jižn  na zastávku Hradní nám stí, v docházkové vzdálenosti 

p ibližn  5 minut a na zastávku Slezská Ostrava kostel, v docházkové vzdálenosti p ibližn         

7 minut.  

Stavba bude napojena p ípojkami na stávající inženýrské sít  jednotné kanalizace, vodovodu, 

plynovodu a na elektrické vedení NN. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V cné a časové vazby stavby nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržený objekt má jedno podzemní a t i nadzemní podlaží. V 1.PP bude podzemní 
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parkování. Západní část 1.NP je vyhrazena kavárn  a východní část 1.NP je vyhrazena 

výstavnímu prostoru. Tyto prostory jsou od sebe odd leny prostorem pro zázemí kavárny a 

zam stnanců. Knihkupectví se nachází ve 2.NP a ve 3.NP se nachází studovna a klidová zóna. 

 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Podzemní parkovišt : 660,00  [m
2
]  

Zázemí kavárny: 49,93  [m
2
] 

Zázemí zam stnanců: 33,94  [m
2
] 

Hygienické zázemí hostů: 34,49  [m
2
] 

Výstavní prostor: 250,59 [m
2
] 

Knihkupectví se zázemím: 336,12 [m
2
] 

Zázemí zam stnanců knihkupectví: 24,23 [m
2
] 

Studovna: 271,27 [m
2
] 

Hygienické zázemí pro návšt vníky studovny:  40,96 [m
2
] 

Technická místnost: 46,53 [m
2
] 

Prostor schodišt : 47,35 [m
2
] 

Kapacita kavárny: 40 osob 

Kapacita knihkupectví:   100 osob 

Podzemní parkovišt : 32 stání 

Plochy jednotlivých funkčních jednotek jsou stanoveny jen pro ešenou část objektu. 

 

 

 B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické ešení 

 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

ešení stavby vychází z urbanistické studie ešené v ATT III. Stavba je na ešeném území 

umíst ná v jižní části, na pravém rohu, u nového úseku silnice, která propojí hlavní tahy. 

Silnice T šínskou a Frýdeckou. V bezprost ední blízkosti stavby je navrženo malé nám stí       

s kašnou, které je centrem celého ešeného území. V okolí stavby jsou navrženy zpevn né 

plochy pro p ší, které propojí ešené území s okolím eky Ostravice a s parkem kolem 

Slezskoostravského hradu. Okolo území jsou také navrženy nové cyklostezky, které budou 

napojeny na stávající tepny Moravské Ostravy. Okolo ešeného objektu se nachází 

velkorozm rné kv tináče s lavičkami, osazené nízkými okrasnými stromy, které doplňují 
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bezprost ední okolí objektu. Na nám stí se kolem kašny rozprostírá travnatá plocha s živým 

plotem a cyklostezky lemuje travnatý pás s listnatými stromy. Parkování je zde zajišt no         

v podzemních garážích, což je velikou výhodou, protože parkovací plochy zde esteticky 

nenarušují charakter území ani nezabírají rozsáhlé plochy. 

 

 b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Návrh tvarového ešení stavby vychází z urbanistické studie. Stavba se rozkládá na půdorysu 

lichob žníkového tvaru, s p edsazeným 2.NP a 3.NP. Hlavní objem stavby tvo í t i nadzemní 

podlaží lichob žníkového tvaru, ke kterému je v západní části p istaven objem schodišt , 

který vystupuje jak tvarov , tak výškov  a celý objem objektu tak doplňuje. Hlavní 

myšlenkou bylo vytvo it objemy objektu, které spolu kontrastují. Objem schodišt  spolu 

s ustupujícím objemem parteru jsou navrženy jako tém  prosklené. Kontrastem k tomuto 

prosklenému objemu je zav šená, hliníková, lamelová fasáda ve 2.NP a 3.NP, která by m la 

vyvolávat dojem kompaktnosti objemu t chto dvou pater. St echa objektu je navržena jako 

plochá a jsou zde umíst ny dva sv tlíky, které osv tlují shora schodišťový prostor a otev ený 

prostor ve druhém podlaží. Vstup do objektu je zajišt n celkem t emi vstupy. Jeden vstup je   

zajišt n z jižní strany do výstavního prostoru a dva jsou zajišt ny ze severní strany do kavárny 

a také do výstavního prostoru. Fasáda objektu je z bílé hlazené omítky. Prosklená fasáda a 

okna jsou z hliníku a mají tedy odstín šedé stejn  jako hliníkové lamely fasády. Jižní fasád  

objektu dominuje ve t etím podlaží velké okno s olemováním, které umožňuje výhled sm rem 

na Slezskoostravský hrad z klidové zóny objektu. Olemování okna je opat eno bílým 

fasádním nát rem. 

 

 

 B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Stavba se skládá ze t í nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží       

se nachází podzemní parkování s kapacitou 32 parkovacích stání. Dv  stání jsou zde 

vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a jsou umíst na hned               

u vstupu k výtahu. V tomto podzemním parkovišti je vým na vzduchu zajišt na jednak 

p irozen  pomocí navržených anglických dvorků, ale také ízeným v tráním pomocí 

vzduchotechnické jednotky. Odtok vody je zde zajišt n p es vtoky do lapačů ropných látek, 

které zachytí p ípadné unikající látky z automobilů. Z podzemního podlaží je možno se dostat 
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po schodišti či výtahem do prvního nadzemního podlaží objektu, kde se nachází v západní 

části kavárna pro 40 hostů. Jsou zde umíst ny stoly pro dv  až čty i osoby. Uprost ed 

dispozice 1.NP se nachází zázemí pro kavárnu, která nepot ebuje ke svému provozu složitý 

provoz kuchyňského za ízení, neboť se zde neva í. P ípravná kuchyň se skladem slouží pouze         

pro výdej zákusků, které se do kavárny budou dovážet a pro p ípravu dobré kávy či jiných 

teplých nápojů. Toto zázemí je p ímo p ístupné od barového pultu p es kyvné dve e chodbou. 

Za kuchyní se nachází denní místnost s šatnou a hygienické za ízení pro zam stnance, 

hygienické za ízení pro návšt vníky a úklidová místnost. Ve východní části 1.NP se nachází 

malý výstavní prostor, ve kterém budou vystavovány fotografie či malá um lecká díla          

na variabilních výstavních panelech. Je zde navržen i malý sklad sloužící výstavnímu prostoru 

pro uschování nepot ebných výstavních panelů. Prostor kavárny a galerie je propojen 

chodbou, která vede kolem sociálních za ízení. Výstavní prostor není samostatn  fungujícím 

prostorem. Z výstavního prostoru je možno se dostat po p ímém schodišti do druhého 

nadzemního podlaží, kde se nachází knihkupectví se skladem a zázemí zam stnanců. Kolem 

schodišt  je vytvo en volný prostor, který obklopuje sklen né zábradlí a shora osv tluje 

st ešní sv tlík. Po tomto schodišti je možno se dostat až do t etího nadzemního podlaží, kde se 

nachází studovna a klidová zóna se sociálním za ízením pro jeho návšt vníky. V tomto 

podlaží je možno využít klid a soukromí ke studijním účelům, p ečíst si zde časopis či 

n jakou knihu a v neposlední ad  zde jen tak relaxovat v zav šených k eslech, p i pohledu 

p es velké okno, do krajiny sm rem na Slezskoostravský hrad. Tyto k esla mají kulový tvar, 

takže p i posazení se do tohoto k esla máte pocit, že jste zde úpln  sami. V nejvyšším podlaží 

je také umíst na technická místnost, která slouží p evážn  pro za ízení vzduchotechniky, které 

je odsud rozvád no do ostatních podlaží. 

 

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je navržen tak, aby splňoval podmínky pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. ešení stavby je tedy v souladu s vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb.              

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Jsou zde navržena dv  parkovací stání vyhrazena osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace, která se nachází v blízkosti vstupu do výtahu. Výtah, který spojuje všechny podlaží, 

je navržen tak, aby splňoval požadavky na minimální rozm ry kabiny a manipulačního 

prostoru p ed ním Ě1 500x 1 500 mmě. U všech hygienických za ízení, je z ízena zvláštní 
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toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, která splňuje požadavky na min. 

rozm ry kabiny Ě2 150x 1 800 mm), min. ší ku vstupu Ř00 mm, dve e jsou otvíravé sm rem 

ven a jsou opat eny ve výšce Ř00 mm vodorovným madlem z vnit ní strany. Záchodová mísa 

je osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční st ny a z obou jejich stran jsou umíst na 

madla. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku. Veškeré dve e v objektu jsou navrženy 

jako bezprahové a podlahy a schodišt  mají protiskluznou úpravu. 

 

 

 B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na bezpečné užívání stavby. Je 

navržena ze zdravotn  nezávadných materiálů a je navržena tak, aby p i jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nep ijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Nap íklad pádem, 

uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem či 

jiným úrazům a vloupání. 

 

 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) Stavební řešení 

Navržená stavba má jedno podzemní a t i nadzemní podlaží. Rozkládá se na půdoryse 

lichob žníkového tvaru a je zast ešena plochou st echou. Objekt je navržen jako 

bezprůvlakový monolitický ŽB skelet s fasádními vyzdívkami zdivem Porotherm, s ŽB stropy 

a s vnit ními cihelnými p íčkami Porotherm. Podzemní podlaží slouží pro účely parkování. 

Parter objektu spolu s p edsazeným schodišt m, jsou tvo eny proskleným fasádním systémem 

Schüco. V druhém a t etím nadzemním podlaží je fasáda tvo ena zav šeným fasádním systém 

z hliníkových lamel Alaris Aero. 

 

 b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

Objekt bude založen na základové desce o tloušťce 600 mm. Tato monolitická 

železobetonová základová deska je provedena z betonu t ídy C25/30- XC1, který je vyztužen 

betoná skou výztuží R 10505, jejichž rozm ry up esní statický výpočet, který není p edm tem 

ešení bakalá ské práce. Jako podklad pod základovou desku bude použit beton t ídy          

C16/20- XC1 o tloušťce 150 mm, pod kterým bude zhutn ný št rkopískový podsyp tloušťky 
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150 mm. Základová spára se nachází v hloubce -4,540 m, ±0,000= 216,000 m n. m. Bpv. 

Kolem celé základové desky je vytvo ena ve hloubce -4,510 m drenáž DN 150 mm.                 

V základech budou vytvo eny prostupy o rozm rech, které určí návrh jednotlivých 

specializací. Základová deska je izolována hydroizolací z nevyztužené fólie na bázi 

m kčeného polyvinylchloridu Fatrafol Ř03. Jelikož se jedná o stavbu s podzemním podlažím, 

je suterénní st na zateplena tepelnou izolací XPS Ctyrodur C o tloušťce 100 mm a izolována 

hydroizolací Fatrafol Ř03. 

Základová konstrukce musí být podložena statickými výpočtem. 

Bližší informace jsou znázorn ny ve výkresové části bakalá ské práce na výkrese základů         

č. D 01 a bližší informace ohledn  skladby viz p íloha č. D 15- Výpis skladeb. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen jako železobetonový bezprůvlakový monolitický skelet, o modulu 6,5 m, 

tvo en po obvod  stavby sloupy kruhového prů ezu o prům ru 400 mm a uvnit  dispozice 

tvo en sloupy čtvercového prů ezu o rozm rech 400x400 mm. Tyto sloupy jsou tvo eny         

z betonu t ídy C25/30- XC1, který je vyztužen betoná skou výztuží R 10505, jejichž rozm ry 

up esní statický výpočet, který není p edm tem ešení bakalá ské práce. Ztužení této 

konstrukce bude provedeno monolitickými stopními deskami a ztužujícími st nami, které jsou 

rozmíst ny jak kolmo tak vodorovn  v dispozici objektu. Tyto st ny jsou provedeny z tvárnic 

Porotherm 30 Profi Dryfix o rozm rech 24Řx300x23Ř mm, které jsou uloženy na zdící p nu 

Porotherm Dryfix. Výplňové zdivo tvo í tvárnice Porotherm 40 Eko+ o rozm rech 

24Řx400x23Ř mm, které jsou uloženy na maltu Porotherm TM. Toto obvodové zdivo je 

zatepleno nalepenou minerální izolací Isover TF Profi o tloušťce 100 mm, která je na povrchu 

opat ena omítkou Porotherm TO o tloušťce 30 mm a Porotherm Universal o tloušťce 5 mm.  

V 1.PP budou vybetonovány ŽB st ny z betonu C25/30- XC1, který je vyztužen betoná skou 

výztuží R 10505, o tloušťce 500 mm a 400 mm. Rozm ry výztuže up esní statický výpočet. 

Vnit ní zdivo je tvo eno tvárnicemi Porotherm 30 Profi Dryfix o rozm rech 24Řx300x23Ř 

mm a tvárnicemi Porotherm 11,5 o rozm rech 24Řx115x23Ř mm, které neplní nosnou funkci 

objektu. Okolo prostupů jsou vytvo eny p íčky, které jsou tvo eny jako sádrokartonové p íčky 

bez podkonstrukce ze dvou SDK desek Rigips- Glasroc F Ridurit 20 o tloušťce 20 mm, které 

jsou šrouby kotveny do ocelového úhelníku 40x20x1 mm nebo v p ípad  nároží do svislého 

profilu R- CW 50 a vodorovného profilu R- UW 50. Celková tloušťka SDK p íčky je pak        

40 mm. 

Bližší informace ohledn  skladby obvodového zdiva viz p íloha č. D 15- Výpis skladeb. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako lokáln  podep ená železobetonová monolitická deska        

z betonu t ídy C25/30- XC1, který je vyztužen betoná skou výztuží R 10505, jejichž rozm ry 

up esní statický výpočet, který není p edm tem ešení bakalá ské práce. Deska má nad 1.PP 

tloušťku 350 mm a nad 1.NP, 2.NP a 3.NP má tloušťku 250 mm. Stropní deska nad 3.NP 

tvo í zároveň nosnou konstrukci ploché st echy. Ve stropních deskách budou vytvo eny 

prostupy o rozm rech, které určí návrh jednotlivých specializací a prostup pro schodišt  či 

sv tlík. Objekt je navržen jako ŽB bezprůvlakový monolitický skelet, protože nám absence 

vodorovných nosných prvků umožňuje, krom  volné dispozice, vedení instalačních rozvodů    

v dostatečném prostoru mezi stropem a zav šeným sádrokartonovým podhledem bez omezení 

nosnými vodorovnými prvky. P eklady nad otvory jsou provedeny ve vnit ní zdi o tloušťce 

300 mm ze 4 ks p ekladů Porotherm 7, ve vnit ní zdi o tloušťce 115 mm z p ekladu 

Porotherm 11,5 a v obvodové zdi o tloušťce 400 mm ze 4 ks p ekladů Porotherm 7 dopln né 

o tepelnou izolaci Isover TF Profi o tloušťce 120 mm mezi t etím a čtvrtým kusem p ekladu. 

Nad oknem ve 3.NP o délce Ř m bude p eklad vytvo en z monolitického ŽB. 

Bližší informace jsou znázorn ny ve výkresové části bakalá ské práce na výkresech půdorysů 

stropů č. D 0Ř, D 0ř a D 10. 

 

St ešní konstrukce 

Objekt je zast ešen plochou jednoplášťovou st echou. Nosnou konstrukci st echy tvo í lokáln  

podep ená železobetonová monolitická deska z betonu t ídy C25/30 - XC1, která je vyztužená 

betoná skou výztuží R 10505, o tloušťce 250 mm. Rozm ry výztuže up esní statický výpočet, 

který není p edm tem ešení bakalá ské práce. Parot sná vrstva st echy je tvo ena asfaltovým 

pásem z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované 

sklen nými vlákny Glastek Al 40 mineral, který je k nosné konstrukci bodov  natavený. 

Spádová vrstva st echy je tvo ena spádovými klíny tepelné izolace Isover SD ve spádu 3,4 % 

a 2,3 %. Minerální teplená izolace Isover R o tloušťce 120 mm a Isover S o tloušťce 100 mm 

tvo í tepeln  izolační vrstvu st echy. Jako krytina st ešního plášt  jsou použity dv  vrstvy 

SBS asfaltových modifikovaných pásů. Spodní asfaltový pás tvo í Glastek 40 Special mineral, 

který je bodov  natavený a horní asfaltový pás tvo í Elastek 40 Combi s b idličným posypem, 

který chrání asfaltovou hmotu proti účinkům UV zá ení a snižuje povrchovou teplotu.            

Je celoplošn  natavený. Odvodn ní st echy je navrženo dovnit  dispozice. Mezi dv  st ešní 

roviny je umíst n mezist ešní žlab s vtoky Topwet, DN 150 mm, s manžetou z SBS 
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asfaltového modifikovaného pásu a s vtokovou m ížkou. Vtoky jsou od sebe vzdáleny 

p ibližn  12 m. 

Bližší informace jsou znázorn ny ve výkresové části bakalá ské práce na výkrese půdorys 

st echy č. D 12, na výkrese konstrukce st echy č. D 11 a bližší informace ohledn  skladby 

st echy viz p íloha č. D 15- Výpis skladeb. 

 

Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnost, funkčnost, odolnost, 

účelnost, hygienickou nezávadnost a estetické požadavky. 

V celém objektu je navržena jako nášlapná vrstva keramická dlažba Rako- Color one                   

o rozm rech dlaždice 300x600x10 mm. Podlaha je zateplená minerální tepelnou izolací  

Isover N o tloušťce 50 mm, která tvo í zároveň kročejovou izolaci. V 1.NP je podlaha 

zateplena i ze spodní strany nosné konstrukce stropu izolací Isover N o tloušťce 100 mm, 

protože podlaha v 1.NP se nachází nad nevytáp ným prostorem. 

V podzemních garážích je jako nášlapná vrstva použita epoxidová prysky ice Benefitfloor N. 

Podlaha je zde spádována ke kanálku. 

 

Stropní podhled 

Aby bylo možno vést veškeré instalační rozvody pod stopem, je zde navržen podhled. Tento 

podhled je tvo en sádrokartonovými deskami Rigips- Rigiton o tloušťce 12,5 mm. Je zav šen 

na jednoúrovňovém kotvícím roštu z profilů R- CD výšky 50 mm, který je kotven                 

do konstrukce stropu. 

 

Schodišt  

Aby byly spln ny podmínky na požární bezpečnost stavby s ohledem na docházkovou 

vzdálenost únikových cest, jsou v objektu, z důvodu jeho rozsáhlosti, navrženy dv  schodišt . 

Jedno ze schodišť je dvouramenné s podestou, má ocelovou schodnici uloženou na ocelových 

sloupech a průvlacích a stupnice z žuly. Toto schodišt  je umíst no ve vystupujícím objemu 

na západní stran  objektu a spojuje 1.PP až 3.NP. Druhé schodišt  je umíst no uvnit  

dispozice objektu a spojuje 1.NP až 3.NP. Je p ímé a má dv  ramena.  Každé rameno má 

dvanáct stupňů o výšce 160 mm a ší ce 310 mm. Mezi rameny je mezipodesta o ší ce 1 570 

mm. Schodišt  je široké 1 500 mm a dlouhé Ř 700 mm. Konstrukce schodišt  je ešena jako 

monolitická železobetonová, která je kotvena do železobetonových trámů pod stropem, které 

jsou uloženy na průvlacích. Tyto průvlaky jsou kotveny do sloupů. Schodišt  bude opat eno 
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povrchovým protiskluzným nát rem. Bylo navrženo tak, aby splňovalo podmínky                

ČSN 73 4130: Schodišt  a šikmé rampy- Základní požadavky. Po obou stranách schodišt  je 

umíst no sklen né zábradlí s hliníkovým madlem o výšce 1 000 mm. 

Železobetonová konstrukce musí být podložena statickými výpočtem. 

Bližší informace ohledn  zábradlí schodišt  viz p íloha č. D 14- Výpis zámečnických 

výrobků. 

 

Výtah 

Výtah je umíst n v zrcadle ocelového schodišt  ve vystupujícím objemu na západní stran  

objektu a spojuje 1.PP až 3.NP. 

Tento výtah není p edm tem ešené části bakalá ské práce. 

 

Výpln  otvorů 

V 1.NP je nav ena prosklená fasáda z hliníkových profilů Schüco FW 60+ BF, zasklená 

bezpečnostním sklem. Její součástí jsou i vstupní posuvné dve e ASS ř0 FD. V 2.NP a 3.NP 

jsou použita hliníková okna Schüco AWS 75.SI se součinitelem prostupu tepla Uf=0,9 

W/m
2
K. Nad schodišt m uvnit  dispozice a nad volným prostorem ve 3.NP, jsou pro osv tlení 

t chto prostorů umíst ny sedlové sv tlíky z hliníkových profilů Schüco FW 60+ BF. Hliník 

má odstín šedé barvy RAL 7040. 

Interiérové dve e jsou navrženy jako d ev né do ocelové zárubn , p evážn  jednok ídlé, pravé 

či levé a plné. Výjimku tvo í dve e, které vedou do zázemí kavárny od barového pultu. Tyto 

dve e jsou navrženy jako dve e kyvné a prosklené. Dve e, které jsou navrženy p i vstupu           

do kabinky WC, mají v dolní části v trací m ížku. Dve e se zárubní jsou navrženy v odstínu 

šedé barvy RAL 7000. 

Bližší informace viz p íloha č. D 14- Výpis výpln  otvorů, výpis zámečnických výrobků a 

výpis truhlá ských výrobků. 

 

Vnit ní úprava povrchů 

V celém objektu jsou st ny opat eny omítkou Porotherm TO o tloušťce 10 mm, na kterou 

bude nanesena interiérová bílá barva. Ve všech prostorách se zvýšenou vlhkostí, bude st na 

obložena keramickým obkladem Rako do výšky 2 m. 

 

Zámečnické výrobky 

Bližší informace viz p íloha č. D 14- Výpis zámečnických výrobků. 
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Klempí ské výrobky 

Bližší informace viz p íloha č. D 14- Výpis klempí ských výrobků. 

 

 c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude ešená tak, aby zatížení na ni působící v průb hu výstavby a užívání nem lo          

za následek, z ícení stavby nebo její části, v tší stupeň nep ípustného p etvo ení, poškození 

jiných částí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

v tšího p etvo ení nosné konstrukce, poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný původní 

p íčin .  

 

 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Vzduchotechnika 

V objektu je navržená vzduchotechnická instalace pro ízené v trání, vytáp ní i ochlazování. 

Technická místnost pro umíst ní jednotek se nachází ve 3.NP odkud budou vyvedeny rozvody 

do nižších podlaží v podhledu. 

Podrobné ešení není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

Požární bezpečnost je ešena v samostatném projektu, který není součástí bakalá ské práce. 

P i návrhu se však p edpokládá spln ní požárn - technických požadavků všech použitých 

materiálů a konstrukcí. Objekt je rozd len na požární úseky, jsou zde použity protipožární 

dve e, je zde navržena samostatná uzav ená chrán ná úniková cesta a dv  nezávislé únikové 

cesty, které vedou ven z objektu hned na nám stí. V okolí 5 metrů od budovy se nenachází 

žádné p ekážky ani ho lavé látky a veškeré komunikace v okolí ešeného území pln  vyhovují 

zásadám požární bezpečnosti a poskytují dostatečn  velký prostor pro z ízení nástupních 

ploch pro požární techniku. V celém objektu bude navržen požární evakuační plán a budou 

zde rozmíst ny informační tabulky s navigačním systémem budovy. Tabulky se značením 

budou umíst ny nad schodišti a budou osv tleny. P íslušnými bezpečnostními tabulkami 

budou vybaveny všechny rozvád če elektro, hlavní uzáv ry vody, plynu atd. 
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 B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540-2:               

Na tepelnou ochranu budov. 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepeln  technické posouzení skladby obvodové konstrukce, podlahy v 1.NP a skladby 

st echy jsou součástí p ílohy Tepelné posudky. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Průkaz energetické náročnosti budovy není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V budov  nejsou použity žádné alternativní zdroje energií. 

 

 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny hygienické požadavky a aby nem l negativní vliv 

na životní prost edí. P í výstavb  budou použity jen materiály a technologie certifikovaných 

výrobců, které splňují veškeré požadavky a nebudou mít neblahý vliv na lidské zdraví ani 

životní prost edí. 

V podzemním parkovišti je vým na vzduchu zajišt na jednak p irozen  pomocí navržených 

anglických dvorků, ale také ízeným v tráním pomocí vzduchotechnické jednotky. Odtok 

vody je zde zajišt n p es vtoky do lapačů ropných látek, které zachytí p ípadné unikající látky 

z automobilů. V celém objektu je navržena vzduchotechnická instalace pro ízené v trání, 

vytáp ní i ochlazování. Ve 2.NP a 3.NP jsou navržena sklopná okna pro p irozenou vým nu 

vzduchu v p ípad  pot eby. 

U v tšiny vnit ních prostor je zajišt no p irozené denní osv tlení. V prostorách, kde není 

zajišt no p irozené osv tlení, bude instalováno dostatečné osv tlení um lé. 

Zásobování vodou bude zajišt no napojením na stávající vodovod. Objekt svým provozem 

nebude hlukem narušovat okolí. Ší ení hluku mezi jednotlivými podlažími je ešeno vhodn  
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zvolenou skladbou podlahy. V okolí objektu se nacházejí dv  silnice s v tší koncentrací aut, 

ovšem objekt je od cesty vzdálen 16 m a vysazené stromy okolo cesty tvo í protihlukovou 

bariéru. 

 

 

 B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Celý objekt je chrán n p ed pov trnostními vlivy a p ed vlhkostí hydroizolací a proti úniku 

tepla tepelnou izolací. V okolí objektu nebyl nalezen výskyt radonu, tudíž není zapot ebí 

provád t zvláštní opat ení. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V okolí se nenachází ádné bludné proudy, nejsou tedy pot ebná žádná opat ení. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

ešené území se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou a nejsou tedy pot eba posudky 

dynamických účinků zem t esení. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Ší ení hluku mezi jednotlivými podlažími je ešeno vhodn  zvolenou skladbou podlahy. 

V okolí objektu se nacházejí dv  silnice s v tší koncentrací aut, ale objekt je od cesty vzdálen 

16 m a vysazené stromy okolo cesty tvo í protihlukovou bariéru. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou tedy pot ebná žádná protipovodňová 

opat ení. 

 

 

 B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena p ípojkami na stávající inženýrské sít .  
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Kanalizace 

Splašková kanalizace bude napojena pomocí p ípojky na stávající splaškovou kanalizaci                 

z jižní strany objektu.  

 

Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na stávající vodovod z jižní strany objektu.  

 

Zásobování energiemi 

P ípojka elektrického vedení NN bude napojena na stávající vedení NN z jižní strany objektu. 

Zemní plyn bude napojen pomocí p ípojky na stávající plynovod také z jižní strany objektu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 B.4 Dopravní ešení 

a) Popis dopravního řešení 

ešené území bude napojeno na místní komunikaci T šínskou a Frýdeckou, které budou 

propojeny novým úsekem silnice v míst  za p ilehlým parkem Slezskoostravského hradu. 

Z ulice T šínské bude vybudován nový sjezd pod ešené území do podzemního parkovišt ,              

ze kterého bude objekt zásobován. Doprava v klidu zde bude zajišt na v tomto podzemním 

parkovišti s kapacitou 32 parkovacích stání, z toho dv  jsou vyhrazena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a jsou umíst na hned u vstupu k výtahu. Parkování                    

v podzemních garážích je velikou výhodou, protože parkovací plochy zde esteticky nenarušují 

charakter území ani nezabírají rozsáhlé plochy. 

 

b) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí stavby jsou navrženy nové zpevn né plochy pro p ší, které propojí ešené území 

s okolím eky Ostravice, s parkem kolem Slezskoostravského hradu a budou napojeny               

na stávající zpevn né plochy, které vedou na zastávky trolejbusové a autobusové dopravy. 

Okolo celého území jsou také navrženy nové cyklostezky, které budou napojeny na stávající 

tepny cyklostezek Moravské Ostravy. 
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 B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén ešeného území je svažitý. Bude srovnán a upraven s nejnižším bodem území               

na 212,110 m n. m. Bpv. Následn  zde bude vytvo eno nám stí v úrovni s ulicí Frýdeckou        

ve výšce 216,000 m n. m. Bpv. Na tomto srovnaném terénu bude pod nám stím z ízeno 

podzemní parkovišt , do kterého bude z ízen vjezd z ulice T šínské. 

V okolí objektu jsou navrženy nové zpevn né plochy pro p ší a cyklisty ze zámkové dlažby. 

Na nám stí je zpevn ná plocha vytvo ená jemným št rkem, aby bylo vytvo eno odd lení 

plochy nám stí od okolí. Tyto zpevn né plochy doplňují travnaté plochy. 

  

b) Použité vegetační prvky 

Okolo ešeného objektu jsou navrženy velkorozm rné kv tináče s lavičkami osazené nízkými 

okrasnými stromy, které doplňují bezprost ední okolí stavby. Na navrženém nám stí se kolem 

kašny rozprostírá travnatá plocha s živým plotem. Cyklostezky okolo silnice lemuje travnatý 

pás s listnatými stromy, které tvo í okolo cesty zároveň protihlukovou bariéru. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou zapot ebí žádná biotechnická opat ení. 

 

 

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

B hem provád ní stavby mohou být vykazovány negativní účinky z důvodu zvýšené prašnosti 

a hlučnosti p i provád ní stavebních prací. Stavba je navržena tak, aby b hem svého provozu 

nem la negativní vliv na životní prost edí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Stavba je situována mimo prvky územních systémů ekologické stability. Památný strom, jinan 

dvoulaločný, se nachází u vjezdu do Slezskoostravského hradu v Hradní ulici a nebude tedy 

výstavbou nijak ohrožen. Stavba se nenachází ve zvlášt  chrán ném území. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla za azena do programu 

Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou zde navržena žádná ochranná ani bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 

 

 

 B.7 Ochrana obyvatelstva 

Navržená stavba nebude nijak ohrožovat svou výstavbou, funkcí ani pozd jším užíváním 

okolní obyvatelstvo. 

 

 

 B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveništ  bude napojeno na stávající sít  technické infrastruktury, které jsou vedeny              

v blízkosti staveništ , pomocí provizorních p ípojek. Na staveništi budou vybudována místa, 

určena ke skladování materiálu.  

Celková pot eba a spot eba médií a hmot není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodn ní staveništ  od srážkových, odpadních a technologických vod není p edm tem 

bakalá ské práce. 

 

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

ešené území bude napojeno na stávající místní komunikaci Frýdeckou, pomocí navrženého 

kruhového objezdu, do n jž bude ústit nový úsek silnice, která propojí dv  hlavní silnice, 

obklopující ešené území, T šínskou a Frýdeckou spolu se silnicí Podzámčí, v míst              

za p ilehlým parkem Slezskoostravského hradu. Z ulice T šínské bude vybudován nový sjezd 
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do podzemních garáží, které se nacházejí pod celým ešeným územím. 

Budou zde také vytvo eny nové zpevn né plochy pro cyklisty a pro p ší. Tyto zpevn né 

plochy budou napojeny na stávající zpevn né plochy, které povedou na zastávky trolejbusové 

a autobusové dopravy. Severn  na zastávku Nám stí J. Gagarina, která je v docházkové 

vzdálenosti p ibližn 10 minut. Jižn  na zastávku Hradní nám stí, v docházkové vzdálenosti 

p ibližn  5 minut a na zastávku Slezská Ostrava kostel, v docházkové vzdálenosti p ibližn          

7 minut. 

Stavba bude napojena p ípojkami na stávající inženýrské sít . Splašková kanalizace bude 

napojena pomocí p ípojky na stávající splaškovou kanalizaci. Vodovod bude napojen pomocí 

p ípojky na stávající vodovod. Zemní plyn bude napojen pomocí p ípojky na stávající 

plynovod. P ípojka elektrického vedení NN bude napojena na stávající vedení NN z jižní 

strany. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

B hem provád ní stavby mohou být vykazovány negativní účinky na okolní pozemky a 

stavby z důvodu zvýšené prašnosti a hlučnosti p i provád ní stavebních prací. Pokud dojde  

ke znečišt ní p ilehlých komunikací, budou ihned očišt ny. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveništ  má nyní spíše průmyslový charakter. Stavební objekty s č. p. 1řřř a č. p. 11Ř, 

které se zde nacházejí, byly v rámci urbanistické studie určeny k demolici. Jedná se o stavební 

objekty průmyslového charakteru. 

Bude pot eba vykácet d eviny a vysoké travní porosty, které se na území rozrostly. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništ  nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V rámci stavby vznikne odpad spojený s likvidací stávajících d evin. Rovn ž vznikne 

stavební odpad spojený s demolicí stávajících objektů. Stavební suť bude odvezena                     

na nedalekou skládku. P i provozu budovy bude vznikat komunální odpad, který bude 
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pravideln  jedenkrát týdn  vyvážen Technickými službami a. s., Slezská Ostrava. Z území 

bude odvodn ní veškerých odpadních vod zajišt no do ve ejné kanalizační sít . 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Terén na celém území staveništ  bude srovnán a upraven. Zemina, která bude z výkopů 

vybrána, bude z části skladována na staveništi, na plochách k tomu určených a zbytek bude 

odvezen na skládku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

P i výstavb  nedojde k poškození životního prost edí. 

Vzniklé stavební odpady a sutiny budou vyváženy na nedalekou skládku.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Podmínky pro provád ní stavby se budou ídit zákonem č. 30ř/2006 Sb. o zajišt ní dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a vyhl. č. 5ř1/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  p i práci. Všichni zam stnanci 

budou proškoleni dle platných na ízení BOZP. Danou práci bude moci provád t pouze 

proškolený personál. P ístup na staveništ  budou mít pouze osoby, které budou mít pot ebné 

ochranné pomůcky a od vy. 

Zadavatel stavby je povinen, v p ípad  nutnosti, zajistit koordinátora BOZP. 

Staveništ  bude po dobu výstavby oploceno a budou zde umíst ny cedule s informačním 

nápisem ''ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠT ''. Ve večerních hodinách a v dob  kdy         

se na staveništi nebude pracovat, bude hlídáno dozorem. 

  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou zde zapot ebí žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Okolní stavby nejsou výstavbou nijak omezeny. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

B hem výstavby dojde k omezení provozu a ulici T šínská a ulici Podzámčí, z důvodu 

výstavby kruhového objezdu a nového úseku silnice, která bude ústit do ulice Frýdecké. 

Stavební práce ovšem nijak neohrozí provoz nejbližších okolních staveb. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Po celou dobu výstavby bude okolo celého staveništ  provedeno oplocení s cedulemi a 

upozorn ním ''ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠT ''. Jako bezpečnostní ochrana a ochrana 

proti krádežím bude zajišt n dozor staveništ . 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Délka výstavby se odhaduje na 20 m síců. Zahájení a ukončení stavby bude součástí 

časového plánu výstavby. 

 

Postup výstavby 

 - za ízení staveništ  a zajišt ní okolních nedotčených objektů 

 - demolice určených objektů 

 - skrývka ornice, srovnání terénu 

 - výkopové práce 

 - zhotovení násypu základů 

 - drenáž okolí stavby 

 - betonáž podkladního betonu 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž základů 

 - položení hydroizolace 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž svislých nosných prvků tj.: sloupů a st n 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž stropu nad 1.PP 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž svislých nosných prvků tj.: sloupů 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž stropu nad 1.NP 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž svislých nosných prvků tj.: sloupů 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž stropu nad 2.NP 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž svislých nosných prvků tj.: sloupů 

 - bedn ní, osazení výztuže, betonáž konstrukce st echy 

 - sestrojení st echy 

 - montáž prosklených částí fasády, sv tlíku a výpln  otvorů 

 - zhotovení schodišt  

 - zhotovení vnit ních zdí a p íček v jednotlivých podlažích 

 - zateplení a provedení fasády 

 - instalace rozvodů TZB 
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 - zhotovení podlah v jednotlivých podlažích  

 - zhotovení podhledů v jednotlivých podlažích 

 - zhotovení vnit ních obkladů v jednotlivých podlažích 

 - montáž klempí ských výrobků a zámečnických výrobků 

 - provedení ostatních vnit ních úprav 

 - zpevn ní ploch a úpravy okolí objektu 
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C Situační výkresy 

a) Situační výkres širších vztahů 

 Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

b) Celkový situační výkres 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

c) Koordinační situační výkres 

 C2 Koordinační situace  M 1:250 

Situace je součástí výkresové dokumentace stavby. 

 

d) Architektonická situace 

 C 1 Architektonická situace   M 1:250 

Situace je součástí výkresové dokumentace stavby. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení 

 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

a) Technická zpráva  

 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Navržený objekt by m l sloužit jako knihkupectví. Je to čty podlažní budova s podzemním 

parkováním v 1. PP. Západní část 1.NP je vyhrazena kavárn  a východní část 1.NP je 

vyhrazena výstavnímu prostoru. Tyto prostory jsou od sebe odd leny prostorem pro zázemí 

kavárny a zam stnanců. Knihkupectví se nachází ve 2.NP a ve 3.NP se nachází studovna a 

klidová zóna. 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení, 

bezbariérové užívání stavby 

ešení stavby vychází z urbanistické studie ešené v ATT III. Stavba je na ešeném území 

umíst na v jižní části, na pravém rohu, u nového úseku silnice, která propojí silnice T šínskou 

a Frýdeckou. V bezprost ední blízkosti stavby je navrženo malé nám stí, které je centrem 

celého ešeného území. Je zde navržena kašna, parková zeleň a lavičky. V okolí stavby jsou 

navrženy zpevn né plochy pro p ší, které propojí ešené území s okolím eky Ostravice a       

s parkem kolem Slezskoostravského hradu. Okolo území jsou také navrženy nové 

cyklostezky, které budou napojeny na stávající tepny Moravské Ostravy. 

Návrh tvarového ešení stavby vychází z urbanistické studie. Stavba se rozkládá na půdorysu 

lichob žníkového tvaru a je zast ešena plochou st echou. Hlavní objem stavby tvo í t i 

nadzemní podlaží lichob žníkového tvaru, ke kterému je v západní části p istaven objem 

schodišt , který vystupuje jak tvarov , tak výškov  a celý objem objektu tak doplňuje. Hlavní 

myšlenkou bylo vytvo it objemy objektu, které spolu kontrastují. Objem schodišt  spolu 

s ustupujícím objemem parteru jsou navrženy jako tém  prosklené. Kontrastem k tomuto 

prosklenému objemu je zav šená, hliníková, lamelová fasáda ve 2.NP a 3.NP, která by m la 

vyvolávat dojem kompaktnosti objemu t chto dvou pater. Vstup do objektu je zajišt n celkem 

t emi vstupy. Jeden vstup je umíst n z jižní strany objektu a dva jsou umíst ny ze severní 

strany, tedy od nám stí. Stavba se skládá ze t í nadzemních a jednoho podzemního podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází podzemní parkování s kapacitou 32 parkovacích stání. Dv  

místa jsou zde vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, která jsou 

umíst na hned u vstupu k výtahu. Z podzemního podlaží je možno se dostat do prvního 
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nadzemního podlaží objektu, kde se nachází v západní části kavárna. Uprost ed dispozice 

1.NP se nachází zázemí pro kavárnu, denní místnost s šatnou a hygienické za ízení pro 

zam stnance, hygienické za ízení pro návšt vníky a úklidová místnost. Ve východní části         

1.NP se nachází malý výstavní prostor, ve kterém budou vystavovány fotografie či malá 

um lecká díla na variabilních výstavních panelech. Je zde navržen i malý sklad sloužící 

výstavnímu prostoru pro uschování nepot ebných výstavních panelů. Prostor kavárny a 

galerie je propojen chodbou, která vede kolem sociálních za ízení. Z výstavního prostoru je 

možno se dostat po p ímém schodišti do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází 

knihkupectví se skladem a zázemí zam stnanců. Kolem schodišt  je vytvo en volný prostor, 

který obklopuje sklen né zábradlí a shora osv tluje st ešní sv tlík. Po tomto schodišti je 

možno dostat se až do t etího nadzemního podlaží, kde se nachází studovna a klidová zóna       

se sociálním za ízením pro jeho návšt vníky. V nejvyšším podlaží je také umíst na technická 

místnost, která slouží p evážn  pro za ízení vzduchotechniky, které je odsud rozvád no         

do ostatních podlaží. 

Celý objekt je navržen tak, aby splňoval podmínky pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. ešení stavby je tedy v souladu s vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb.           

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

V objektu se nevyskytuje výrobní provoz ani technologie. 

 

 Konstrukční a stavebně technické ešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je navržen jako železobetonový bezprůvlakový monolitický skelet. Hlavními svislými 

nosnými prvky jsou železobetonové sloupy z betonu t ídy C25/30- XC1 a ocelá ské výztuže  

R 10505, jejichž rozm ry určí statik. Výplňové zdivo tvo í tvárnice Porotherm 40 Eko+. Toto 

obvodové zdivo je zatepleno nalepenou minerální izolací Isover TF Profi, která je na povrchu 

opat ena omítkou Porotherm TO a Porotherm Universal. Vnit ní zdivo je tvo eno tvárnicemi 

Porotherm 30 Profi Dryfix a Porotherm 11,5, které neplní nosnou funkci objektu. V suterénu 

jsou navrženy železobetonové st ny o tloušťce 500 mm a 400 mm. Stropní konstrukci tvo í 

železobetonová monolitická deska z betonu t ídy C25/30- XC1, která je vyztužena 

betoná skou výztuží R 10505, jejichž rozm ry up esní statický výpočet, který není p edm tem 

ešení bakalá ské práce. Ve stropních deskách budou vytvo eny prostupy o rozm rech, které 

určí návrh jednotlivých specializací a prostup pro schodišt  či sv tlík. Objekt je navržen jako 

železobetonový bezprůvlakový monolitický skelet, protože nám absence vodorovných 
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nosných prvků umožňuje, krom  volné dispozice i vedení instalačních rozvodů v dostatečném 

prostoru mezi stropem a zav šeným sádrokartonovým podhledem bez omezení nosnými 

vodorovnými prvky. P eklady nad otvory jsou provedeny p eklady Porotherm 7 a 11,5. Pouze 

nad oknem ve 3.NP o délce Ř m bude p eklad vytvo en z monolitického ŽB. Objekt je 

zast ešen plochou jednoplášťovou st echou. Nosnou konstrukci st echy tvo í železobetonová 

monolitická deska z betonu t ídy C25/30- XC1, která je vyztužená betoná skou výztuží          

R 10505, rozm ry výztuže up esní statický výpočet, který není p edm tem ešení bakalá ské 

práce. Spádová vrstva st echy je tvo ena tepelnou izolací Isover SD ve spádu 3,4 % a 2,3 %, 

parot sná vrstva je tvo ena asfaltovým pásem Glastek Al 40 mineral, vrstva izolační je 

tvo ena izolací Isover R a Isover S a jako krytina st ešního plášt  jsou použity dv  vrstvy 

asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special mineral a Elastek 40 Combi. Odvodn ní 

st echy je navrženo dovnit  dispozice z mezist ešního žlabu. V celém objektu je navržena jako 

nášlapná vrstva keramická dlažba Rako- Color one. Podlaha je zateplená tepelnou izolací 

Isover N, která tvo í zároveň kročejovou izolaci. V podzemních garážích je na podlahu 

použita epoxidová prysky ice Benefitfloor N.  

 

 Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky na bezpečné užívání stavby.              

Je navržen ze zdravotn  nezávadných materiálů a je navržen tak, aby nedocházelo k pádům, 

uklouznutím, úrazům elektrickým proudem, popálením či jiným úrazům. P í výstavb  budou 

požity jen materiály a technologie certifikovaných výrobců, které splňují veškeré požadavky a 

nebudou mít neblahý vliv na lidské zdraví ani životní prost edí.  

 

Stavební  fyzika -  tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace- popis ešení, zásady hospoda ení energiemi, ochrana stavby 

p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek ČSN 73 0540-2:                 

Na tepelnou ochranu budov. Tepeln  technické posouzení skladby obvodové konstrukce, 

podlahy v 1.NP a skladby st echy jsou součástí p ílohy Tepelné posudky. 

U v tšiny vnit ních prostor je zajišt no p irozené denní osv tlení. V prostorách, kde není 

zajišt no p irozené osv tlení, bude instalováno dostatečné osv tlení um lé. 

Objekt svým provozem nebude hlukem narušovat okolí. Ší ení hluku mezi jednotlivými 

podlažími je ešeno vhodn  zvolenou skladbou podlahy. Celý objekt je chrán n                     

p ed pov trnostními vlivy a p ed vlhkostí hydroizolací a proti úniku tepla tepelnou izolací. 
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V okolí objektu nebyl nalezen výskyt radonu, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 

ochranná ani bezpečnostní pásma, tudíž není zapot ebí provád t zvláštní opat ení. 

 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

P i návrhu se p edpokládá spln ní požárn - technických požadavků všech použitých materiálů 

a konstrukcí. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

P í výstavb  budou požity jen materiály a technologie certifikovaných výrobců. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků          

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

U stavby nejsou navrženy netradiční technologické postupy. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby -  obsah  a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 

kontrolních mě ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec  

povinných- stanovených p íslušnými technologickými p edpisy a 

normami 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 Výpis použitých norem 

Seznam norem viz seznam použité literatury v záv ru této práce. 
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b) Výkresová část 

Výkresová část bakalá ské práce. 

 

Půdorysy základů 

D 01   Výkres základů  M 1:50  

  

Půdorysy jednotlivých podlaží a st echy  

D 02   Půdorys 1.PP M 1:50 

D 03   Půdorys 1.NP  M 1:50 

D 04   Půdorys 2.NP  M 1:50 

D 05  Půdorys 3.NP  M 1:50 

D 12   Půdorys st echy  M 1:50  

 

ezy  

D 06   ez A-A´  M 1:50  

D 07   ez B-B´  M 1:50  

  

Pohledy 

D 13.1 Pohledy – severní a jižní  M 1:100  

D 13.2  Pohledy – východní a západní  M 1:100  

 

Doplňkové výkresy 

D 08   Půdorys stropu 1.PP  M 1:50  

D 09   Půdorys stropu 1.NP  M 1:50 

D 10   Půdorys stropu 2.NP  M 1:50 

D 11   Konstrukce st echy  M 1:50 

 

c) Dokumenty podrobností 

D 14    Výpis prvků – Výpln  otvorů  - Okna 

- Prosklená fasáda 

 – Výpis truhlá ských výrobků 

 – Výpis klempí ských výrobků 

 – Výpis zámečnických výrobků - Zárubn  

  - Zábradlí 
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 – Výpis ostatních výrobků 

 – Výpis p ekladů 

D 15  Výpis skladeb 

D 16.1 Vizualizace 

D 16.2 Vizualizace 

 

 

 D.1.2 Stavebně konstrukční ešení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 D.1.4 Technika prost edí staveb 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

 D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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E Dokladová část 

 E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů 

Podklady pro vytyčovací výkres byly získány z ve ejn  dostupných internetových stránek 

ČZUK, http://bodovapole.czuk.cz/. Sou adnicový systém pro vytyčení stavby JTSK a 

výškový systém Bpv. Vytyčení stavby smí být provád no jen oprávn nou geodetickou firmou 

či osobou.  

Bližší informace ohledn  vytyčení stavby viz p íloha č. E 1- Vytyčovací výkres. 
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F Specializace 

P edm tem mé specializace byl architektonický detail. Zam ila jsem se na vy ešení 

fasádního systému. Na jeho provedení a uchycení. Fasádní systém je tvo en vydutými 

hliníkovými lamelami systému Alaris Aero. Tyto lamely jsou pevn  ukotveny k nosné 

konstrukci pomocí kotevního profilu. Tento kotevní profil se s lamelou sešroubuje                  

na n kolika místech a následn  je p išroubován k nosnému vodorovnému prvku konstrukce 

pomocí šroubů a matek. Nosnou konstrukci fasády tvo í vodorovné a svislé prvky z profilů 

uzav eného prů ezu. Tyto prvky konstrukce jsou k sob  sva eny, jsou ztuženy šikmou 

vzp rou a v n kterých částech ocelovými táhly. Tento systém je kotven do obvodového zdiva 

sešroubováním mezi dva ocelové válcované profily H s prodlouženými pásnicemi, které jsou 

zabetonovány v obvodovém zdivu. 

 

P edm tem druhé části architektonické specializace, bylo interiérové ešení 3.NP, kde           

se nachází studovna a odpočívárna. 

 

F 01.1  Specializace – Architektonický detail- Fasádní systém  

F 01.2  Specializace – Architektonický detail- Detail A M 1:10 

F 01.3  Specializace – Architektonický detail- Detail B M 1:10 

F 01.4  Specializace – Architektonický detail- Detail C M 1:10 

 

F 02.1  Specializace – Interiérové ešení 3.NP- Půdorys M 1:200  

F 02.2 Specializace – Interiérové ešení 3.NP- Vizualizace  
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3. Závěr  

 Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provád ní 

stavby dle vyhl. 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhl. 4řř/2006 Sb. zákona o územním plánování 

a stavebním ádu, pro Knihkupectví ve Slezské Ostrav . P i návrhu jsem vycházela ze studií, 

vypracovaných v rámci ATT III. a ATT IV., z dokumentace pro stavební povolení, 

vypracované v rámci ATT Va., z norem a vyhlášek. 

 

 Snažila jsem se navrhnout stavbu, která bude spojovat ešení konstrukční, funkční, 

estetické a zároveň bude vyhovovat všem platným normám a vyhláškám. Navázala jsem       

na navržené studie, architektonickou a urbanistickou a snažila jsem se jich držet.  

 

 P i vypracování této práce jsem se snažila využít co nejvíce svých v domostí a 

zkušeností, které jsem získala za celou dobu svého studia na VŠB- TUO. Nabyla jsem nových 

zkušeností, jak z oblasti stavební, tak architektonické, díky konzultacím se specialisty              

z oboru. 
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