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Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Amfiteátr v lomu‟ je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v areálu Arboreta Nový Dvůr v obci 

Stěbořice, který je součástí Slezského zemského muzea. Projekt vychází z předešlé 

urbanistické studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba III a dále z podrobnější 

architektonické studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba IV. Cílem tohoto návrhu bylo 

oživení zanedbaného a zapomenutého lomu, který je přitom dobře přístupný, orientovaný a 

v krásném prostředí. V návrhu amfiteátru se vycházelo hlavně z terénní modelace lomu a 

z okolní přírody. Amfiteátr materiálově koresponduje s okolím, kde samotná betonová stavba 

má ladit s kamenným lomem a dřevěné hlediště a jeviště je odkazem na okolní borovicové 

lesy. Stavba neslouží pouze jako venkovní amfiteátr, ale zároveň i jako restaurace a galerie. 

Objekt by byl propojen se zbytkem arboreta pomocí lávky, která však není předmětem této 

bakalářské práce. 

Počet stran: 50 

 

 

 

Abstract 

The subjekt of bachelor’s dissertation „Amphitheatre in guarry‟ is preparation of project 

documentation for construction work. The proposed building is located within the Arboretum 

Nový Dvůr in the village Stěbořice, which is part of the Silesian Museum. The project is 

based on previous urbanistic studies within the scope of Studio Work III and a detailed 

architectural study within the scope Studio Work IV. The aim of this proposal was to revive 

the neglected and forgotten quarry, which is although easily accessible, oriented and in a 

beautiful surrouding. The proposal amphitheater was based mainly on field modeling of the 

guarry and the surrounding countryside. Amphitheatre material corresponds with the 

surroundings, where the concrete structure is in harmony with quarry stone and wooden 

auditorium and the stage refers to the surrounding pine forests. The building not only serves 

as an outdoor amphitheater, but also as an restaurant and a gallery. The building would be 

linked with the rest of the arboretum via the footbridge which is not the subject of this work. 

Number of pages: 50 



7 
 

Klíčová slova 

amfiteátr, lom, architektura, urbanismus, arboretum, galerie, restaurace, železobeton 

 

Key words 

amphitheater, quarry, architecture, urbanism, arboretum, gallery, restaurant, reinforced 

concrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Obsah bakalářské práce 

 

Seznam použitého značení ……………………………………………………………..…   10 

1. Úvod ………………………………………………………………………………….….   13 

2. Současný stav řešeného území ………...……………………………………...……….   14 

2.1 Charakteristika širšího místa ……………………………………..…………….   14 

2.2 Charakteristika řešeného areálu …………………………………………….….   15 

2.3 Charakteristika řešeného místa ……………..………………………...………...   17 

3. Urbanisticko architektonické řešení …………...………………………………….…...  18 

3.1 Řešení místa ………………………………...……………………...…………...  18 

3.2 Řešení objektu …………………………………………………………...……...  18 

4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby ……….………….…..   19 

A Průvodní zpráva …………………………………………....…………..………   19 

A.1 Identifikační údaje …………………………….…………………..…...………   19 

A.1.1 Údaje o stavbě ……………………………..……………..………………….   19 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ………………………………..……..………………...   19 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ..…………………….....……   19 

A.2 Seznam vstupních podkladů ………………..………...………………………..   19 

A.3 Údaje o území ………………………………………………………………….   19 

A.4 Údaje o stavbě …………………..……….…………………………………….   20 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ………..….…   22 

 



9 
 

B Souhrnná technická zpráva ……………………………….……………..……   23 

B.1 Popis území stavby ………………………………………………..……….….   23 

B.2 Celkový popis stavby …………………………….……………..….....………   25 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek …..…..……..….   25 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ……………...……..………...   25 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ………..……………......……   26 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby …………….…….....…………...……………..   26 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ……………………………………………….   26 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ………..…………..……………………….   27 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ………..…   27 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ………………………………………..……….   28 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ………………………………..……………   28 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby ………………………..…………………   28 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ………...…….   29 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ……………………………...…………   29 

B.4 Dopravní řešení ………………………………………………..………………   29 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ………..…………….………   29 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana …………...…………...   29 

B.7 Ochrana obyvatelstva ……………….………………………..………………..   30 

B.8 Zásady organizace výstavby ………………….…………..……………………   30 

 



10 
 

C  Situační výkresy ……………………………………..……………...…………   32 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení …....…..…   32 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu …………….…..………   32 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení ……………………….………..…………..   32 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ………………………………..……………….   35 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení …………………………..…………………….   35 

D.1.4 Technika prostředí staveb ………………………..………………………….   35 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ………………...……..   35 

E  Dokladová část …………………….……………………………..…………….   35 

5. Výpočtová část ……………………………………………………..…………………   36 

5.1 Výpočet schodiště ………………….…………………..………………………   36 

5.1.1 Hlavní schodiště ………………………………..…………………………….   36 

5.1.2 Vedlejší schodiště ………………………..……………………………..……   38 

5.1.3 Hlediště ……………………………..………………………………………..   41 

6. Závěr ……………………………………..……………………………………………..   44 

Poděkování ……………………………..…………………………………………………   45 

Seznam použitých zdrojů ………..……………………………………………………….   46 

Seznam příloh ………………..………………………………………………………...…   49 

 

 

 



11 
 

Seznam použitého značení 

ATT                             ateliérová tvorba 

BP                                bakalářská práce 

Bpv                              Balt po vyrovnání 

BOZP                          ochrana a zdraví při práci 
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č.                                  číslo 
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Kč                                korun českých 
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kg                                 kilogram 

km                                kilometr 

m                                  metr 

m2                                                 metr čtvereční 

m3                                 metr krychlový 

mm                               milimetr 
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m.n.m.                          metry nad mořem 

min                               minimum 
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M                                  měřítko 

NN                                nízké napětí 

NP                                nadzemní podlaží 

obr.                               obrázek 

PP                                 podzemní podlaží 

Sb.                                sbírka 

S-JTSK                        Systém jednotné trigonometrické sítě 

SO                                stavební objekt 

TI                                 tepelná izolace 

tzv.                               takzvaně 

tl.                                  Tloušťka 

U                                  součinitel prostupu tepla 

WC                              toaleta 

ŽB                               železobeton 
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1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce s názvem „Amfiteátr v lomu” je návrh amfiteátru, jehož 

součástí je však i restaurace, galerie, zázemí účinkujících a WC pro návštěvníky. Lom, ve 

kterém je amfiteátr navržen, se nachází na kraji Arboreta Nový Dvůr v obci Stěbořice u 

Opavy. 

V této bakalářské práci jsem vycházela ze studií zpracovaných v předchozích semestrech 

v předmětech Ateliérová tvorba III, Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. 

Bakalářská práce je vypracována v rozsahu dle zadání bakalářské práce, tzn. v úrovni 

projektové dokumentace pro provedení stavby, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dle 

vyhlášky 499/2006 Sb. 

Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje okolnosti 

mající vliv na návrh stavby a dále pak průvodní a technickou zprávu, které jsou vypracovány 

podle již výše zmíněné vyhlášky. Součástí výkresové části práce je projektová dokumentace 

pro provádění stavby včetně vizualizací, výpisů prvků a architektonických detailů. 
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2. Současný stav řešeného území 

2.1 Charakteristika širšího místa 

 

 

 

Obr. 3 – mapa okresu Opava 

Obr. 2  – mapa Moravskoslezského kraje Obr. 1  – mapa ČR 
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Místo návrhu objektu je v obci Stěbořice a části obce Nový Dvůr u Opavy, jež se nachází 

zhruba 10 km západně od Opavy. 

Opava je okresní město s cca 60 tisíci obyvateli a nachází se v Moravskoslezském kraji u 

severních hranic s Polskem. Město bylo do roku 1928 hlavním městem Českého Slezska se 

zemskými úřady.  

Stěbořice jsou jednou z nejstarších obcí v opavském okrese, první písemná zmínka je už 

z roku 1220. Obec se sestává ze čtyř místních částí: Stěbořice, Jamnice, osady Březová a 

Nového Dvora, kde se nachází řešené místo. V obci žije zhruba 1400 obyvatel. Do obce vede 

silnice 3. třídy, avšak díky nedostatečnému značení je obec poměrně těžko dostupná. 

Zajímavostí je objevení slovanského lidu popelnicových polí z 9. století ve stěbořském lese 

Háj. 

2.2 Charakteristika řešeného areálu 

Část obce Stěbořice, Nový Dvůr, se nachází asi 2,5 km jihozápadně od Stěbořic. První 

písemná zmínka o této části obce je z roku 1650 a současnosti zde žije pouze necelá stovka 

obyvatel. Nový Dvůr je známý hlavně díky Arboretu Nový Dvůr, jež je součástí Slezského 

zemského muzea a v němž se také nachází řešené místo této bakalářské práce. Kolem arboreta 

protéká potok Velká, na kterém leží víceúčelový rybník. Také tudy vede turistická i 

cyklistická cesta. Na arboretum je napojen borovicový les. 

Obr. 4 – mapa obce Stěbořice 
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Arboretum samotné bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky 

nejcennějších prakových objektů ve Slezsku. V současnosti je součástí Slezského zemského 

muzea, které zřizuje Ministerstvo kultury ČR. Arboretum se rozkládá na rozloze 23 ha, na 

jihovýchodním svahu a s nadmořskou výšku 336 až 354 m n. m. Pěstuje se zde 7000 druhů 

rostlin a nachází se zde skleníková expozice tropických a subtropických rostlin a 

dendrologická expozice „Dřeviny pěti světadílů”. Stojí zde také zámek v pseudorenesančním 

slohu, který si nechal vystavět roku 1862 baron Antonín Luft. Geologický podklad tvoří 

převážně břidlice s menšími pásmy drob, drobových pískovců a slepenců. 

Obr. 5 – mapa Arboreta Nový Dvůr 

Obr. 6 – geologická mapa 
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2.3 Charakteristika řešeného místa 

Řešené místo, čili lom, se nachází v jihozápadní části arboreta a je orientován na téže stranu. 

Je to jeden ze dvou lomů arboreta, druhý se nachází asi 300 metrů severozápadně od něho. 

Přístup k lomu je hlavně z přilehlé asfaltové cesty jihozápadně od lomu, která je současně 

turistickou a cyklistickou trasou a vede k blízkému, již zmiňovanému druhému lomu a 

rybníku. Na tuto zpevněnou cestu je přístup ze silnice 3. třídy, která vede ze Stěbořic do 

Hlavnic. Z území arboreta je lom přístupný pouze nezpevněnou lesní cestou. V rámci 

urbanistické studie Ateliérové tvorby III jsme zde navrhovali lávku, která by propojila oba 

lomy a Alpinum situované jihovýchodně od řešeného místa, tedy jižní část arboreta, lávkou, 

která by vedla mezi stávajícími stromy. 

Celkově je tato jihozápadní část arboreta zanedbávána a nevyužívána, i když je to rozhodně 

místo s charakterem. Svědčí o tom samotný lom, který je zarostlý a prakticky nedostupný. Ani 

z cesty na horním okraji lomu sem není díky samorostům moc vidět. Přístupová nezpevněná 

cesta i okolní les je těžko průchodný díky popadaným větvím. Díky tomu je lom jakoby 

zapomenut a ztracen. 

Jak už bylo v předchozí kapitole řečeno, z geologického hlediska se zde nacházejí převážně 

břidlice. V tomto starém lomu se jedná konkrétně o středně zvětralou jílovitou břidlici. 

Obr. 7 – fotografie současného stavu lomu (léto roku 2012) 
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3. Urbanisticko architektonické řešení 

3.1 Řešení místa 

Urbanistické řešení arboreta bylo vypracováváno v předmětu Ateliérová tvorba III, kde 

v části, kde se nachází řešený lom, byla navrhována lávka propojující oba lomy a Alpinum, 

kvůli současné nemožnosti dostat se do těchto lomů a zároveň zatraktivnění řešeného místa. 

Dále zde bylo navrhováno nové parkoviště blíže k lomu kvůli nedostatečné kapacitě 

stávajícího parkoviště a díky možnosti využití nevyužívaného vhodného místa. V tomto 

řešeném místě by zároveň vznikl další vstup do arboreta. 

V užším pojetí místa je zde navržena přístupová zpevněná cesta, vedoucí od přístupové 

komunikace od jihozápadu s mírným sklonem vhodným pro vozíčkáře, která vede až 

k hledišti a jevišti. 

3.2 Řešení objektu 

V návrhu amfiteátru se vycházelo hlavně z terénní modelace lomu a z okolní přírody. Lom je 

orientován na jihozápad, avšak stavba je situována na jižní straně lomu, kde je svah mírnější. 

Modelace terénu je využita tak, že budova jakoby kopíruje a prodlužuje obloukovité 

vrstevnice, čímž plynule vystupuje z terénu a zároveň se hlediště amfiteátru plynule propojuje 

s terénem. Kruhové hlediště je umístěno v samotném středu lomu, v tom nejnižším místě. Pod 

hledištěm vystupujícím z lomu se tak vytvořil prostor, kam jsem umístila v přízemí vstup a 

WC pro návštěvníky, do suterénu zázemí účinkujících, do druhého nadzemního podlaží 

restauraci a do třetího nadzemního podlaží galerii. Tato tři nadzemní patra jsou přístupná jak 

z dolní části lomu po výše zmíněné přístupové komunikaci, tak i z horní části díky 

navrhované lávce, která dále navazuje na schodiště budovy, které vede za prosklenou fasádou 

po obvodu stavby a kopíruje tak terén. V prosklené fasádě, která je orientována na jih až 

jihozápad se zrcadlí okolní příroda, boční holá betonová stěna má zpodobňovat kamenný lom 

a dřevěné hlediště a jeviště jsou odkazem na okolní borovicové lesy. 
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4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

Vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

A Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Amfiteátr v lomu 

Místo stavby: Stěbořice (510343), Nový Dvůr u Opavy 188, parcela č. 177 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracovala: Zuzana Chládková 

Vedoucí projektu: Ing. arch. Jan Kovář 

Konzultant projektu: Ing. Miloslav Šindel 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Podklady byly urbanistická studie zpracované v předmětu Ateliérová tvorba III, 

architektonická studie zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba IV a zpracování 

dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v předmětu Ateliérová 

tvorba Va. 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v areálu Arboreta Nový Dvůr. Řešeným územím je lom na parcele č. 

177. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Není třeba řešit odtokové poměry. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. Návrh tak odpovídá těmto 

požadavkům na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

dále dle vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhlášky 

č., 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

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

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna dle nutnosti na 

základě případné žádosti dotčeného orgánu.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není specifikováno. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné se nepředpokládají. 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Dotčené pozemky: komunikace – parcela č. 181/1 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba 

Jedná se o jeden nový objekt, sestávající z jednoho podzemního a třech nadzemních pater. 

Součástí objektu je také kruhové jeviště. K novému objektu bude vést přístupová cesta. Na 

řešeném území není žádná stávající stavba. 
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b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána širokou veřejností jako volnočasový objekt a restaurace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby odpovídá požadavkům vyhlášky č., 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna dle nutnosti na 

základě případné žádosti dotčeného orgánu.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou blíže specifikovány. 

h) návrhové kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 261 m2 

Obestavěný prostor: 2086 m3 

Užitná plocha: 872 m2 

i) Základní předpoklady výstavby 

Lhůtu výstavby upřesní investor.  
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j) orientační náklady stavby 

Odhadované náklady bez DPH činí 34 000 000 Kč. V ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  koupi  

pozemku,  přípojek  včetně  stavebních částí, terénních  a  povrchových  úprav,  provozní  

soubory,  průzkumné  a  projektové práce, náklady na umístění stavby a rezervy. Náklady na 

výstavbu budovy bez DPH byly vypočítány dle tabulek. Cena stavby bude upřesněna přesným 

rozpočtem dodavatele stavby.  

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 Stavební objekt 

SO 02 Jeviště 

SO 03 Komunikace 

SO 04 Přípojka vodovodu 

SO 05 Přípojka kanalizace 

SO 06 Přípojka elektrického vedení 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na nezastavěném území ve Stěbořicích, Nový Dvůr u Opavy. Jedná se o 

parcelu č. 177 s výměrou 2236 m2. Pozemek je součástí areálu Arboreta Nový Dvůr, který je 

po celém obvodu oplocen. V místě budoucí stavby se nachází starý lom, pozemek je tudíž 

v určitých částech prudce svažitý až vertikální. Převýšení lomu je cca 18 metrů. Porost 

nacházející se na parcele je převážně nalétajícího charakteru a bude potřeba jeho odstranění. 

Zpevněná komunikace vede až k okraji řešeného pozemku. Stavbou budou dotčeny pouze 

parcely č. 177 a č. 181/1. Účel objektu je v souladu s regulativy a územním  plánem. Při  

výstavbě  nedojde  k ohrožení okolí, nadměrnému hluku a znečišťování budov, vod a 

pozemních komunikací v okolí. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum: 

Podrobný sondový průzkum nebyl proveden z důvodu potřeby vyhodnocení pouze pro školní  

práci. Geologický podklad tvoří převážně břidlice s menšími pásmy drob, drobových 

pískovců a slepenců, což  vyplývá  z mapových podkladů. Hornina odebraná přímo z místa 

budoucí výstavby odpovídá středně zvětralé jílovité břidlici. 

Před budováním základů by byl průzkum podloží nezbytný. 

Hydrogeologický průzkum: 

Území se nachází mimo záplavovou oblast. Nejbližším vodním tokem je potok Velká, který 

výstavbu nijak nelimituje. 

Radonový průzkum: 

Přesné měření radonu nebylo provedeno z důvodů potřeby vyhodnocení pouze pro školní 

práci. Z radonové mapy však lze vyčíst, že se zde jedná o střední radonový index. 

Protiradonovou bariéru  v podzemní části stavby bude tvořit izolace FATRAFOL 803. 

 



24 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou zde žádná ochranná pásma. 

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

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani v jiném specifickém území. 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby, bude však mít vliv na parcely č. 181/1 a č. 174.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebudou zde provedeny žádné asanace ani demolice. Bude třeba odstranění velké části 

převážně nalétavých dřevin k pročištění území. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Nejsou zde tyto požadavky. 

h) Územně technické podmínky 

Doprava: 

Parcela je přístupná ze zpevněné asfaltové komunikace, která je napojená na silnici 3. třídy. 

Zhruba 300 metrů od řešeného místa se nachází autobusová zastávka Stěbořice, Nový Dvůr, 

ARBORETUM. 

Kanalizace:  

Bude provedeno napojení pomocí přípojky délky cca 250 metrů na stávající splaškovou 

kanalizaci u silnice 3. třídy. 

Voda: 

Napojení bude z vodoměrné šachty vzdálené cca 300 metrů u silnice 3. třídy. 
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Elektřina:  

Bude napojena z distribuční trafostanice el. vedení ve vzdálenosti cca 380 metrů od pozemku 

u silnice 3. třídy. 

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

Nebude zde ovlivněn provoz okolních staveb či pozemků a tudíž ani vazby stavby. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu občanského vybavení, konkrétněji o stavbu sloužící pro kulturu, což řadí 

stavební zákon k veřejné infrastruktuře. V této jedné budově se bude nacházet zázemí 

účinkujících  s kapacitou 15 žen a 15 mužů, WC pro max. 250 návštěvníků, výdej vstupních 

lístků do amfiteátru i arboreta a zázemí zaměstnanců, restaurace s kapacitou 35 osob a galerie. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Řešení místa vychází ze stávajícího okolí, kdy bylo snahou území respektovat, zachovat a 

spíše pozvednout jeho charakter. Stavba tak kopíruje vrstevnice a umožňuje návštěvníkům co 

nejlepší pohled na okolí. Je zde navrhována lávka propojující oba lomy a Alpinum, kvůli 

současné nemožnosti dostat se do těchto lomů a zároveň zatraktivnění řešeného místa. Dále 

zde bylo navrhováno nové parkoviště blíže k lomu kvůli nedostatečné kapacitě stávajícího 

parkoviště a díky možnosti využití nevyužívaného vhodného místa. V tomto řešeném místě by 

zároveň vznikl další vstup do arboreta. 

V návrhu amfiteátru se vycházelo hlavně z terénní modelace lomu a z okolní přírody. Lom je 

orientován na jihozápad, avšak stavba je situována na jižní straně lomu, kde je svah mírnější. 

Modelace terénu je využita tak, že budova jakoby kopíruje a prodlužuje obloukovité 

vrstevnice, čímž plynule vystupuje z terénu a zároveň se hlediště amfiteátru plynule propojuje 

s terénem. Kruhové hlediště je umístěno v samotném středu lomu, v tom nejnižším místě. 

Stavba má tři nadzemní podlaží, tak aby  svým nejvyšším bodem dosáhla zároveň téměř 

nejvyššího bodu lomu. Volba materiálů byla inspirována okolní přírodou. Beton jako umělá 

podoba kamenného lomu, dřevěné hlediště jako odkaz na okolní borovicové lesy a 

v prosklené fasádě se zrcadlí okolní příroda. 



26 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je tvořen pouze jedním provozním celkem, který se skládá ze zázemí pro účinkující se 

sociálním zařízením v podzemním podlaží, v prvním nadzemním podlaží se nachází sociální 

zařízení pro návštěvníky, prodej vstupních lístků do amfiteátru i arboreta, sklad s úklidovou 

místností a hlavní technická místnost. Ve druhém nadzemním podlaží je restaurace, a třetí 

nadzemní podlaží bude využíváno jako galerie, kde bude zároveň zázemí pro zaměstnance, 

WC pro návštěvníky i zaměstnance a vedlejší technická místnost. Dále je zde malý jídelní 

výtah z prvního nadzemního podlaží do restaurace v druhém nadzemním podlaží. 

Všechna podlaží jsou propojena výtahem, nadzemní podlaží jsou propojena hlavním 

schodištěm a suterén je propojen s prvním nadzemním podlažím vedlejším schodištěm. 

Objekt je orientován prosklenou fasádou na jih až jihozápad. 

Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické. 

Nosné prvky stavby jsou navrženy z monolitického pohledového železobetonu, fasádový 

pohledový železobetonový sendvič je kotvený do nosného zdiva pomocí delta kotvy. Příčkové 

zdivo je z Ytongu. K šikmé betonové střeše je přikotveno dřevěné hlediště. Jeviště je tvořeno 

železobetonovou deskou na terénu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba bude bezbariérově přístupná do všech pater budovy a do první řady venkovního 

hlediště. Pohyb osob se sníženou mobilitou usnadňuje osobní výtah. Je zde navrženo jedno 

bezbariérové WC. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při návrhu byly dodrženy veškeré technologické předpisy. Veškeré technologické postupy 

budou dodrženy dle příslušných předpisů. Objekt je navržen ze zdravotně nezávadných 

materiálů. Při běžném užívání stavby nebudou osoby vystaveny nebezpečí úrazu. Místa, kde 

by mohlo vzniknout nebezpečí pádu z výšky, budou opatřeny zábradlím vysokém min. 1,1 

metru. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je orientován prosklenou fasádou směrem na jih až jihozápad a má složitý tvar, 

zapadající do terénu. Jednotlivé půdorysy mají tvar kruhové výseče, kde střed kruhu tvoří 

zároveň střed jeviště. Stavby je ze severovýchodní strany ve svahu, zasypána zeminou, která 

bude po dokončení stavby prolita bentonitovou směsí pro dodatečné  zajištění ochrany 

budovy před vlhkostí.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy, svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického pohledového 

železobetonu. Jeviště je taktéž tvořeno železobetonovou deskou, ležící na terénu. Fasádový 

pohledový železobetonový sendvič je kotvený do nosného zdiva pomocí delta kotvy. Příčkové 

zdivo je z Ytongu. K šikmé betonové střeše je přikotveno dřevěné hlediště. Prosklená fasáda 

je tvořena izolačním dvojsklem v hliníkovém rámu. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Na stavbě budou použity pouze atestované materiály, které budou vhodné pro dané zatížení. 

Všechny monolitické i dřevěné prvky navrhne a posoudí autorizovaný statik. Stavba bude 

navržena  a postavena tak, aby zatížení, které na ní bude při užívání působit, nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, nebude zde překročen větší stupeň přetvoření a v jejím 

důsledku nebudou poškozeny jiné části stavby, technická zařízení a další instalované 

vybavení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické. 

Místnosti bez přístupu k přirozenému větrání budou větrány klimatizací, sociální zařízení 

bude odvětráno ventilátory. 

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky na stávající splaškovou revizní šachtu 

kanalizace, viz příloha C02. 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu, viz příloha C02. 
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Objekt bude napojen na stávající elektrické VN vedení z distribuční trafostanice elektrického 

vedení pod zemí, s vloženým osvětlením podél cesty, viz příloha C02. 

V objektu bude hydraulický osobní invalidní průchozí výtah, s jedním pístem, viz příloha. 

Je zde také navržen malý nákladní jídelní bubnový výtah, viz příloha. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení bude vypracováno autorizovaným technikem. Použité materiály 

splňují požárně-technické parametry. Zásah hasičů bude možný z přilehlé zpevněné 

komunikace. Navržené únikové cesty jsou dostatečné. Podrobné řešení požární bezpečnosti 

není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelná prostupnost vnějších svislých nosných zdí a střechy  je vypočtena pomocí programu 

Teplo v příloze. Energetická náročnost stavby bude splněna. Není zde plánováno využití 

alternativních zdrojů energie. 

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

Místnosti bez přístupu k přirozenému větrání budou větrány klimatizací, sociální zařízení 

bude odvětráno ventilátory. Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické. Objekt je 

zásobován pitnou vodou. Zásobování vodou a odpadní kanalizace je zajištěna pomocí 

přípojek na stávající potrubí. Díky prosklené fasádě orientované na jih až jihozápad  je většina 

místností přirozeně osvětlena. Odpady vzniklé při výstavbě budou předávány výhradně 

subjektům autorizovaným k nakládání s příslušným druhem odpadu. 

Objekt je navržen v souladu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 

185/2001 Sb., o odpadech a č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního 

prostředí. Při provádění stavby bude respektován požadavek na maximální omezení vibrací, 

prašnosti a hlučnosti. Bude provedeno řádné zabezpečení staveniště a odpady ze stavby budou 

roztříděny a ekologicky uloženy. Stavba nebude narušovat okolí nadměrným hlukem. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není zde třeba ochrana před negativními vlivy vnějšího prostředí. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Elektrická energie: 

Objekt bude napojen na stávající elektrické VN vedení CYKY 5J z distribuční trafostanice 

elektrického vedení pod zemí, s vloženým osvětlením podél cesty, viz příloha C02. Nová 

elektrická přípojka bude délky 383 metrů. Na pozemku bude umístěna pojistná skříň a 

elektroměrový rozvaděč. 

Splašková kanalizace: 

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky DN 200 na stávající splaškovou revizní 

šachtu kanalizace, viz příloha C02. Délka přípojky bude 249 metrů. 

Pitná voda: 

Vodovodní přípojka DN 200 bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu, viz příloha C02. 

Délka přípojky bude 306  metrů. 

B.4  Dopravní řešení 

Parcela je přístupná ze zpevněné asfaltové komunikace, která je napojená na silnici 3. třídy. 

Zhruba 300 metrů od řešeného místa se nachází autobusová zastávka Stěbořice, Nový Dvůr, 

ARBORETUM. 200 metrů od parcely je navrhováno nové parkoviště s kapacitou cca 40 

parkovacích míst. V těsné blízkosti parcely vede turistická i cyklistická trasa. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení výkopových prací budou provedeny terénní zpevňující úpravy a oseta nová 

tráva. Náletová zeleň bude odstraněna a stávající zdravé stromy, které nerostou na místě 

budoucí stavby, budou ponechány. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Při výstavbě může dojít ke krátkodobému negativnímu vlivu na životní prostředí v podobě 

hluku a zvýšené prašnosti.  
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Při betonářských prací bude zvýšena četnost výjezdů vozidel z a na staveniště. Bude zajištěno 

pravidelné čištění vozovky.  

Odpad stavebních surovin bude tříděn a odvážen na skládku nebo do sběrných surovin a bude 

vedena evidence odpadů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle § 6 a 16, zákona číslo 

185/2001 Sb.  

Po dobu realizace bude pro pracovníky k dispozici mobilní suché WC. 

Od 22:00 do 6:00 musí být dodržován noční klid.  

Výstavba nebude mít zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí odčerpávání gravitačně čerpacími jehlami. 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Provádění stavby nebude mít vliv na stávající stavby v okolí a na okolní pozemky bude mít 

minimální vliv pouze na okolní parcely č. 181/1 a č. 174. Při výstavbě bude respektován 

požadavek na maximální omezení vibracemi, hlukem a prašností. 

Není třeba ochrany okolí staveniště. Na místě staveniště bude potřeba odstranění nalétavých 

dřevin a rostlin. Ponechané stromy v těsné blízkosti staveniště budou chráněny bedněním. 

Maximální zábory staveniště budou na řešené parcele č. 177 a na vedlejší komunikaci, parcele 

č. 181/1. 

Odpad stavebních surovin bude tříděn a odvážen na skládku nebo do sběrných surovin a bude 

vedena evidence těchto odpadů. 

Po provedení výkopů bude potřeba odvoz přebytečné zeminy do arboreta, kde bude většina 

využita. 
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Při přípravě stavby bude respektován požadavek na maximální omezení vibrací, prašnosti a 

hlučnosti. Při přípravě stavby na staveništi budou dodržovány všechny požadavky dané 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 381/2001, kterou 

se stanoví seznam odpadů a seznam nebezpečných odpadů. Realizace odběru odpadů, jejich 

odvoz a likvidace bude smluvně zajištěna zhotovitelem stavby. Během provozu žádné odpady 

vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný negativní vliv 

na životní prostředí. 

V souvislosti s možností pracovní činnosti dodavatelských firem budou zástupci dodavatele 

upozorněni na možná rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností. 

Při všech prováděných pracích je nutné dodržovat platné ČSN a prováděcí předpisy pro 

jednotlivé postupy. Pro pracovní prostředí je nutno dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Dále je nutné dodržovat nařízení a zákony, především Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti a především Zákon č. 262/2006, Zákoník práce. 

Lhůty a termíny výstavby upřesní investor. 
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C  Situační výkresy 

Situační výkresy jsou umístěny v příloze. 

C.1 – Architektonická situace (1:500) 

C.2 – Koordinační situace (1:500) 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Jde o stavbu s hlavní funkční náplní venkovního amfiteátru. Součástí stavby je ale i restaurace 

a galerie. Stavba bude součástí areálu Arboretum Nový Dvůr, který  spadá pod Slezské 

zemské muzeum v Opavě. Kapacita venkovní tribuny amfiteátru je 250 osob, z toho 3 místa 

jsou zde bezbariérová. Je zde počítáno se 7 zaměstnanci, z toho se 2 ve vstupní části, 4 

v restauraci a 1 v galerii. 

Stavba využívá tvarování lomu, ve kterém stojí a přizpůsobuje se mu. Amfiteátr byl navržen 

tak, aby co nejvíce zapadal do krajiny. Modelace terénu je využita tak, že budova jakoby 

kopíruje a prodlužuje obloukovité vrstevnice, čímž plynule vystupuje z terénu a zároveň se 

hlediště amfiteátru plynule propojuje s terénem. Kruhové hlediště je umístěno v samotném 

středu lomu, v tom nejnižším místě. Pod hledištěm vystupujícím z lomu se tak vytvořil 

prostor, kam jsem umístila v přízemí vstup a WC pro návštěvníky, do suterénu zázemí 

účinkujících, do druhého nadzemního podlaží restauraci a do třetího nadzemního podlaží 

galerii. Tato tři nadzemní patra jsou přístupná jak z dolní části lomu po výše zmíněné 

přístupové komunikaci, tak i z horní části díky navrhované lávce, která dále navazuje na 

schodiště budovy, které vede za prosklenou fasádou po obvodu stavby a kopíruje tak terén. 

V prosklené fasádě, která je orientována na jih až jihozápad se zrcadlí okolní příroda, boční 

holá betonová stěna má zpodobňovat kamenný lom a dřevěné hlediště a jeviště jsou odkazem 

na okolní borovicové lesy. 

Přístup k objektu bude hlavně z přiléhající komunikace 3. třídy, kde vznikne zároveň i nový 

vstup do arboreta. Další přístup bude po navrhované lávce v arboretu z horní části lomu. 
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Stavba je ve všech patrech bezbariérově přístupná a na venkovní tribuně jsou bezbariérově 

přístupná 3 místa v dolní části. Střecha stavby bohužel není bezbariérově přístupná přímo 

z této stavby, ale byla by po přistavění navrhované lávky. V objektu se nachází jedno 

bezbariérové WC v přízemí. 

Objekt je celkově navržen z monolitického železobetonu, pouze konstrukce tribuny na střeše 

této stavby je navržena jako dřevěná, z borovicového dřeva. Stavba má několik pravidelných 

nosných sloupů a radiálně a kruhově rozvržené nosné zdi. Obvodové schodiště je konzolovité. 

Zastřešení je provedeno monolitickou železobetonovou deskou. Obvodová skleněná fasáda je 

provedena rámovým zasklením, zavěšeném na nosné konstrukci stavby a schodišti. 

Stavba je navržena tak, aby při běžném užívání nebyla ohrožena bezpečnost. Z toho důvodu 

jsou na tribuně zábradlí ve výšce minimálně 1,1 metru. Povrchy materiálů jsou opatřeny 

ochrannou vrstvou. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude ohrožovat životní 

prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou dodrženy všechny zákony a vyhlášky 

týkající se životního prostředí a nakládání s odpady. 

Před samotnou výstavbou bude potřeba odstranění nelétavých dřevin a celkové pročištění 

území. Dále budou provedeny výkopy či násypy pro jednotlivá podlaží. 

Objekt bude založen s ohledem na průzkum podloží. Budova je založena na železobetonových 

roštových základech, na kterých leží železobetonová deska tloušťky 200 mm. 

Tepelný odpor obvodových plášťů stavby je navržen tak, aby byl v souladu s ČSN 73 0540. 

Skladby obvodových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části, taktéž posouzení podlahy 

na terénu, obvodové stěny a střechy pomocí programu Teplo. 

Objekt je vytápěn ve všech podlažích podlahovým elektrickým topením. Prosklená fasáda je 

orientovaná směrem na jih až jihozápad, čímž je dosaženo maximálního přirozeného oslunění 

a osvětlení. Součástí podlah nad volným prostorem je kročejová izolace pro útlum hluku a 

vibrací. 

Požárně bezpečnostní řešení bude vypracováno autorizovaným technikem. Použité materiály 

splňují požárně-technické parametry. Zásah hasičů bude možný z přilehlé zpevněné 

komunikace. Navržené únikové cesty jsou dostatečné. 
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Na požadované jakosti materiálů a stavebních konstrukcí je povinen dohlížet stavbyvedoucí 

pověřený zhotovitelem. 

Na vyžádání patřičných orgánů či autorizovaných osob budou provedeny patřičné výzkumy a 

měření. 

b) Výkresová část 

Výkresová dokumentace stavby je umístěna v příloze. 

D.1.1-1  – Základy (1:50) 

D.1.1-2  – Půdorys 1PP (1:50) 

D.1.1-3  – Půdorys 1NP (1:50) 

D.1.1-4  – Půdorys 2NP (1:50) 

D.1.1-5  – Půdorys 3NP (1:50) 

D.1.1-6  – Řez (1:50) 

D.1.1-7  – Konstrukce stropu 1PP (1:50) 

D.1.1-8  – Konstrukce stropu 1NP (1:50) 

D.1.1-9  – Konstrukce stropu 2NP (1:50) 

D.1.1-10  – Konstrukce stropu 3NP (1:50) 

D.1.1-11  – Půdorys střechy (1:50) 

D.1.1-12  – Konstrukce hlediště (1:50) 

D.1.1-13  – Pohled jihozápadní (1:100) 

D.1.1-14  – Pohled severozápadní (1:100) 

D.1.1-15  – Pohled severoseverovýchodní (1:100) 
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c) Dokumenty podrobností 

Dokumenty podrobností jsou umístěny v příloze. 

D.1.1-16  – Výpis prvků a skladeb 

D.1.1-17  – Vizualizace 

D.1.1-18  – Architektonický detail hlediště (1:20) 

D.1.1-19  – Vyjádření principu stavby 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Bude zde použito elektrické podlahové vytápění. Objekt bude napojen na stávající elektrické 

VN vedení CYKY 5J z distribuční trafostanice elektrického vedení pod zemí, s vloženým 

osvětlením podél cesty, viz příloha C02. Na pozemku bude umístěna pojistná skříň a 

elektroměrový rozvaděč. 

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky DN 200 na stávající splaškovou revizní 

šachtu kanalizace, viz příloha C02.  

Vodovodní přípojka DN 200 bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu, viz příloha C02.  

E  Dokladová část 

Vytyčovací výkres je umístěn v příloze. 

E.1 – Vytyčovací výkres (1:500) 
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6. Výpočtová část  

5.1 Výpočet schodiště 

5.1.1 Hlavní schodiště 

5.1.1.1 Výpočet výšky a šířky schodišťových stupňů 

a) celkový počet schodišťových stupňů N pro překonání 1NP až 3NP, čili 10 200 mm 

N = KV / hopt.   

kde: KV – konstrukční výška všech podlaží 

  hopt. – optimální výška jednoho schodu 

N = 10 200 / 170 

N = 60 

Obr. 8 – půdorys hlavního schodiště 
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Celkový počet stupňů pro překonání tří nadzemních pater je 60. Třetí patro je však uvažováno 

s vyšší konstrukční výškou a minimálně po každých 18 schodech musí být vložena podesta. 

Podesty jsou také nutné pro umístění vstupu do 2NP a 3NP. 

První dvě patra překonávají tedy výšku 18 schodů, třetí patro výšku 24 schodů. Pro větší 

pohodlí byly vloženy podesty po 9 schodech, v posledním rameni vedoucím na střechu stavby 

tak vyšlo 15 stupňů. 

b) výška schodišťového stupně h 

h = KV / N 

h = 10 200 / 60  

h = 170 mm 

c) šířka schodišťového stupně b 

2h + b = 630 

b = 630 – 2h = 630 – (2 x 170) = 290 

b = 290 mm 

Díky kruhovému ohybu schodiště je však stupeň dále od středu kruhu širší. Šířka stupně 290 

mm byla tedy určena ve středu schodiště, tedy na výstupní čáře. Blíže k nosné zdi je tedy 

stupeň široký 280 mm, naopak u prosklené fasády má šířku 300 mm. 

d) poměr výšky k šířce 

h / b = 170 / 290 

tg α = 170 / 290 

5.1.1.2 Výpočet schodišťového ramene 

Jedná se o schodiště jednoramenné. 

a) šířka schodišťového ramene šr 

šr = 1 500 mm 
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b) délka schodišťového ramene lr 

lr = (nr – 1) x b 

kde: nr – počet stupňů v rameni 

Kratší rameno: lr1 = (9 – 1) x 290 = 8 x 290 

                         lr1 = 2 320 mm 

Delší rameno: lr2 = (15 – 1) x 290 = 14 x 290 

                        lr2 = 4 060 mm 

Vypočtené délky ramene jsou délky ramene na výstupní čáře. Délka kratšího ramene blíže 

k nosné zdi je 2 250 mm, u prosklené fasády 2 400 mm. Délka delšího schodiště u nosné zdi 

činí 3 920 mm, u prosklené fasády 4 200 mm. 

5.1.1.3 Výpočet odpočívadel 

Délka podesty lp. 

lp  = 630 + b = 630 + 290 = min. 920 mm 

Délka podesty byla prodloužena na 1 500 mm. 

5.1.2 Vedlejší schodiště 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9 – půdorys vedlejšího schodiště 
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5.1.2.1 Výpočet výšky a šířky schodišťových stupňů 

a) celkový počet schodišťových stupňů N pro překonání 1PP až 1NP, čili 3 060 mm 

N = KV / hopt.   

kde: KV – konstrukční výška všech podlaží 

  hopt. – optimální výška jednoho schodu 

N = 3 060 / 170 

N = 18 

Celkový počet stupňů pro překonání jednoho patra je 18. V každém rameni je tak 9 stupňů. 

b) výška schodišťového stupně h 

h = KV / N 

h = 3 060 / 18 

h = 170 mm 

c) šířka schodišťového stupně b 

2h + b = 630 

b = 630 – 2h = 630 – (2 x 170) = 290 

b = 290 mm 

Díky kruhovému ohybu schodiště je však stupeň dále od středu kruhu širší. Šířka stupně 290 

mm byla tedy určena ve středu schodiště. Rameno blíže k jevišti má tedy stupeň na výstupní 

čáře široký 280 mm, naopak rameno dále od jeviště má šířku 300 mm. 

d) poměr výšky k šířce 

h / b = 170 / 290 

tg α = 170 / 290 
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5.1.2.2 Výpočet schodišťového ramene 

Jedná se o schodiště jednoramenné. 

a) šířka schodišťového ramene šr 

šr = 1 100 mm 

b) délka schodišťového ramene lr 

lr = (nr – 1) x b 

kde: nr – počet stupňů v rameni 

Kratší rameno: lr1 = (9 – 1) x 280 = 8 x 280 

                         lr1 = 2 240 mm 

Delší rameno: lr2 = (9 – 1) x 300 = 8 x 300 

                        lr2 = 2 400 mm 

Vypočtené délky ramene jsou délky ramene na výstupní čáře. 

5.1.2.3 Výpočet odpočívadel 

Délka podesty lp. 

lp  = min. šr =  min. 1 100 mm 

Délka podesty je 1 100 mm. 
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5.1.3 Hlediště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.1 Výpočet výšky a šířky schodišťových stupňů 

a) celkový počet schodišťových stupňů N pro překonání výšky hlediště, čili 9 350 mm 

N = KV / hopt.   

kde: KV – konstrukční výška hlediště 

  hopt. – optimální výška jednoho schodu 

N = 9 350 / 170 

N = 55 

Celkový počet stupňů pro překonání hlediště je 55. U hledišť a tribun nejsou potřeba podesty, 

schodiště bude proto souvislé. 

 

Obr. 10 – půdorys hlediště 
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b) výška schodišťového stupně h 

h = KV / N 

h = 9 350 / 55 

h = 170 mm 

c) šířka schodišťového stupně b 

2h + b = 630 

b = 630 – 2h = 630 – (2 x 170) = 290 

b = 290 mm 

d) poměr výšky k šířce 

h / b = 170 / 290 

tg α = 170 / 290 

5.1.3.2 Výpočet schodišťového ramene 

Jedná se o schodiště jednoramenné. 

a) šířka schodišťového ramene šr 

šr1 = 1 500 mm 

šr2 = min. 1 100 mm 

b) délka schodišťového ramene lr 

lr = (nr – 1) x b 

kde: nr – počet stupňů v rameni 

lr = (55 – 1) x 290 = 54 x 290 

lr1 = 15 660 mm 
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5.1.3.3 Výpočet stupňů na sezení 

 

 

Stupně na sezení neboli lavice se opakují po každých 5 schodech. Přičemž lavice má šířku šl 

přes 2 schody a prostor pro průchod šp je široký přes 3 schody. Výška opěradla ho je jako 

výška 3 schodů. Výška lavice hl je tedy přes 2 schody. 

šl = 2 x 290 – šířka opěradla = 2 x 290 – 50  

šl = 530 mm 

šp = 3 x 290 + šířka opěradla = 3 x 290 + 50 

šp = 920 mm 

ho = 3 x170 - 50 

ho = 460 mm 

hl = 2 x170 + 50 

hl = 390 mm 

Obr. 11 – schéma stupňů hlediště 



44 
 

6. Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je částečná projektová dokumentace pro provedení stavby 

„Amfiteátru v lomu”. Vycházela jsem z podkladů urbanistické studie, zpracované v rámci 

předmětu ATT III, architektonické studie z předmětu ATT IV a ze zpracování dokumentace 

pro stavební povolení v předmětu ATT Va. 

Objekt je řešen z hlediska architektonického i technického. Stavba byla navržena tak, aby 

nenarušovala okolní prostředí, ale aby jej naopak co nejlépe doplňovala. Zároveň by stavba 

měla přilákat více návštěvníků do arboreta, jejímž by byla součástí. Návrh byl inspirován 

nejen starými řeckými amfiteátry, ale i okolní přírodou, jíž je objekt obklopen a jež je 

nedílnou součástí celého arboreta. Díky stavbě se také pročistí, zpřístupní a odhalí starý, malý 

a zarostlý, ale přirozeně krásný lom, který konečně nabyde zase nového významu a využití. 

Díky celému procesu zpracovávání této bakalářské práce jsem nabyla mnoha nových 

vědomostí a zkušeností. Díky neustálé snaze dovést práci do co nejdokonalejší podoby a díky 

nespočtům konzultací s odborníky a specialisty v různých oborech, jsem získala řadu nových 

poznatků a ponaučení, jež jistě využiji v dalším studiu a praxi. 
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Poděkování 

V neposlední řadě bych velice chtěla poděkovat osobnostem, bez kterých by tato bakalářská 

práce nemohla vzniknout v takovéto kvalitě. 

Především děkuji panu architektovi Ing. arch. Janu Kováři za nesmírnou ochotu, trpělivost a 

hlavně za předání mi tolika rad a zkušeností, které mne provázely od počáteční urbanistické 

studie arboreta, až po úplné dokončení této práce. 

Dále bych chtěla poděkovat panu Ing. Miloslavu Šindelovi za trpělivost a dobré rady při 

konzultacích z oblasti pozemního stavitelství. 

A všem, kteří další nemalou či malou radou či poskytnutím potřebné informace, mi pomohli 

v realizaci bakalářské práce. 

Nezapomínám také na podporu mých rodičů nejen při studiu, které si velice cením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Seznam použitých zdrojů 

 Literární zdroje:  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 

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

Vyhláška č. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

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

bezbariérové užívání staveb 

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

Vyhláška č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci 

Zákon č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 

ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 5245: Kulturní objekty s hledištěm, podmínky viditelnosti 

ČSN EN 13200-1: Zařízení pro diváky 

ČSN 73 3050: Zemní práce 

ČSN P 73 0600: Hydroizolace staveb 

ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov 

Neufert, E.: Navrhování staveb. 33. vydání, Praha: Consultinvest, 1995, 630 s. 



47 
 

 Internetové zdroje: 

www.steborice.cz – Obec Stěbořice 

www.szm.cz – Arboretum Nová Dvůr 

http://askim-lantto.no - Inspirace 

www.archdaily.com - Inspirace 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz – Katastrální mapa 

http://mapy.geology.cz - Geologická mapa 

http://geoportal.cuzk.cz - Mapa geodetických bodů 

http://cze.sika.com – Podlahové systémy 

www.prokom.cz - Venkovní dřevěné obklady 

www.sogroup.cz – Kotevní patky pro dřevostavby 

www.isover.cz – Tepelné izolace 

http://rigips.cz – Tepelná izolace 

www.fatrafol.cz – Hydroizolace 

http://dektrade.cz – Hydroizolace 

www.vymyslicky.cz – Výtahy 

www.polykarbonatove-desky.cz – Polykarbonátové desky 

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf – Pravidla pro tvorbu výkresů 

 

 

 



48 
 

 Zdroje obrázků: 

Obr. 1  – mapa ČR: www.golfovezpravy.cz  

Obr. 2  – mapa Moravskoslezského kraje: www.kajotbet.cz   

Obr. 3 – mapa okresu Opava: www.genebaze.cz 

Obr. 4 – mapa obce Stěbořice: www.openstreetmap.org  

Obr. 5 – mapa Arboreta Nový Dvůr: Ze studie ATT III 

Obr. 6 – geologická mapa: http://mapy.geology.cz 

Obr. 7 – fotografie současného stavu lomu (léto roku 2012): Vlastní fotografie 

Obr. 8 – půdorys hlavního schodiště: Vlastní schéma 

Obr. 9 – půdorys vedlejšího schodiště: Vlastní schéma 

Obr. 10 – půdorys hlediště: Vlastní schéma 

 Použité Softwary 

ArchiCAD 16 

Adobe Reader XI 

MS Office 

Artlantis 4 

Adobe Photoshop CS6 

Teplo 2009 

Inkscape 

Sketch Up 2013 

 

 



49 
 

Seznam příloh 

 Architektonicko-stavební část 

C.1 – Architektonická situace (1:500) 

C.2 – Koordinační situace (1:500) 

D.1.1-1  – Základy (1:50) 

D.1.1-2  – Půdorys 1PP (1:50) 

D.1.1-3  – Půdorys 1NP (1:50) 

D.1.1-4  – Půdorys 2NP (1:50) 

D.1.1-5  – Půdorys 3NP (1:50) 

D.1.1-6  – Řez (1:50) 

D.1.1-7  – Konstrukce stropu 1PP (1:50) 

D.1.1-8  – Konstrukce stropu 1NP (1:50) 

D.1.1-9  – Konstrukce stropu 2NP (1:50) 

D.1.1-10  – Konstrukce stropu 3NP (1:50) 

D.1.1-11  – Půdorys střechy (1:50) 

D.1.1-12  – Konstrukce hlediště (1:50) 

D.1.1-13  – Pohled jihozápadní (1:100) 

D.1.1-14  – Pohled severozápadní (1:100) 

D.1.1-15  – Pohled severoseverovýchodní (1:100) 

D.1.1-16  – Výpis prvků a skladeb 

D.1.1-17  – Vizualizace  

E.1 – Vytyčovací výkres (1:500) 



50 
 

 Specializace - architektura 

D.1.1-18  – Architektonický detail hlediště (1:20) 

D.1.1-19  – Vyjádření principu stavby 

 


