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Anotace 

 

TANHÄUSEROVÁ, H.: Vzorkovna nábytku Hrušov: Bakalářská práce. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, Vedoucí práce: 

Ing. Arch. Milada Baumannová, PhD.  

 

Úkolem bakalářské práce byl návrh novostavby vzorkovny nábytku – polyfunkční 

budovy na území ostravské městské části Hrušov. Hrušov je prohlášen za sociální brownfieldu 

z důvodu vylidnění obyvatel. Cílem bylo vytvoření objektu, který zapadne do krajiny a 

podtrhne industriální prostředí. Vzorkovna vytvoří v daném brownfieldu nové pracovní místa 

a udá území novou náplň. Díky své poloze bude vzorkovna nábytku významným bodem 

nábytkářského průmyslu v moravskoslezském kraji.  

  

Velký důraz byl kladen na jednoduchost a účelnost stavby, také byl kladen důraz na 

kvalitní a dlouhodobé materiály. První část se zabývá architektonickou studií stavby, druhá část 

se věnuje pozemnímu stavitelství a ve třetí části jsou řešeny problematické konstrukční detaily 

objektu.  

 

Klíčová slova  

 

Polyfunkční objekt, novostavba, vzorkovna, Hrušov, Ostrava, provětrávaná fasáda, corten, 

skelet, plochá střecha. 
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Annotation  

TANHÄUSEROVÁ, H.: Furniture showroom Hrušov: Bachelor thesis. VSB - 

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

2014, Supervisor: Ing. Arch. Milada Baumannová, PhD.  

The task of this thesis was to design the new showroom of furniture – multifunctional 

building on area of the municipal part Hrušov, city of Ostrava. Hrušov is declared as a social 

brownfield because of the depopulation of the residents. The aim was to create an object that 

fits into the landscape, and underlines the industrial environment. Showroom in the brownfields 

gives a new jobs and fills the area. Thanks to its position, this showroom of furniture will take 

an important place in furniture industry of the Moravian-Silesian region. Maximum emphasis 

was given on selecting natural materials , simplicity, clarity and compactness. The first part 

deals with the architectural study of bulding, the second part focuses on building constructions 

and in the third section are problematic construction details of the object solvings. 

Great emphasis was placed on simplicity and effectiveness of construction, also was the 

emphasis on high-quality and long-lasting materials. The first part deals with the architectural 

studies and construction, the second part is devoted to ground engineering and the third part has 

dealt with problematic structural details of the object. 

 

Key words 

 

Multi-purpose building, new building, showroom, Hrušov, Ostrava, ventilated façade, corten, 

skeleton, flat roof. 
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Seznam použitého značení 
 

Bpv. - Balt po vyrovnání  

C x/x – značka pevnostní třídy betonu  

č. - číslo  

ČSN – česká technická norma  

DN – dimenze potrubí  

ISOVER ORSIL – tepelná izolace 

ha - hektar 

Km- kilometr 

m - metr, základní délková jednotka  

m2 - metr čtvereční  

m3 – metr krychlový  

mm - milimetr  

m n.m. – metry nad mořem 

NN – nízké napětí  

NP – nadzemní podlaží  

SDK - sádrokarton 

PE - polyethylen 

B xxx – označení oceli  

Sb. - sbírka  

SO - stavební objekt  

Liberta Corten – kovový fasádní obklad 

AIRROCK HD – izolační desky 

POROTHERM 30 Profi – zdící materiál 

YTONG – zdící materiál 

TYVEK SOLID SILVER – difúzní fólie 

Kotva SPIDI – kotvící systém 

tl. - tloušťka  

XCx – třída betonu 
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1. Úvod  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby vzorkovny nábytku v ostravském brownfieldu Hrušov v návaznosti na urbanistickou 

studii Hrušov. Urbanistická studie byla tvořena týmem složeným ze třech studentů (Helena 

Tanhäuserová, Markéta Krumpolovičová a David Eliáš) v rámci Ateliérové tvorby III.  

Následně, v Ateliérové tvorbě IV zpracovával každý student tohoto týmu architektonickou 

studii jedné části tohoto území - mým zadáním byl návrh vzorkovny nábytku v Hrušově. 

 

Cílem bylo vytvořit novou náplň tohoto brownfieldu a znovu vrátit život do této téměř 

opuštěné části města. Mým záměrem bylo vytvořit moderní administrativní budovu, která 

podtrhne výraz Ostravy a svou funkcí přispěje k novým pracovním místům pro obyvatele 

Hrušova a okolí. 

 

Fasáda je tvořena velkorozměrovými kazetami z cortenu, které mají symbolizovat 

industriální ráz města Ostravy.  

 

Okenní otvory jsou na fasádě rozmístěny tak, aby tvořily v jednotlivých pohledech 

opakující se mozaiku. 

 

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 

zpracována podle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona o dokumentaci staveb – 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

Projekt je řešen podle bezbariérových požadavků na stavbu. 
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2. Řešené území  

 

2.1 Charakter obce Ostrava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačenou polohou obce Ostrava 

 

 

Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na 

severovýchodě České republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel i 

rozlohou třetí největší město v České republice. Ostrava je rovněž významným univerzitním a 

průmyslovým městem. 

Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v geomorfologickém celku 

Ostravská pánev. Délka místních komunikací činí 828 km. Město o rozloze 214 km² tvoří 

celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel. Hustota zalidnění je 1 435 

obyvatel na km². Ostrava, sídlo Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, je třetím 

největším městem České republiky. Ostravská aglomerace, tvořená obcemi Ostrava, Bohumín, 

Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald má více než 505 tisíc obyvatel a je 

tedy po pražské aglomeraci druhou největší v republice. Širší metropolitní oblast. Ostravsko je 

také součástí hornoslezské metropolitní oblasti o populaci 5,3 milionu obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Charakter městské části Hrušov 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dina_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Ostrava-m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(okres_Karvin%C3%A1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%AD%C5%99ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99vald_(okres_Karvin%C3%A1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychvald
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_metropolitn%C3%AD_oblast
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Obrázek 2: Brownfield Hrušov  

 

Městská část Hrušov se nachází na soutoku řeky Odry a Ostravice. Na okraji městských 

částí Přívoz a Slezská Ostrava. V blízkosti se nachází dálnice D1, rychlostní silnice 

Bohumínská a železniční trať Ostrava – Bohumín. V jižním sousedství se nachází bývalá 

chemička, která je nyní v procesu sanace. Hrušov se stal sociálním brownfieldem, jelikož zde 

nebyla soustředěna výstavba výrobních budov, ale pouze budov pro ubytování dělníku. Po 

ukončení výroby okolních podniků v roce 1989, pak dochází k částečnému vylidnění této části. 

Vzhledem k blízkosti řeky Odry, se stal Hrušov záplavovou oblastí a po povodních v roce 1997 

opouští Hrušov poslední obyvatele. Nyní je Hrušov obydlen nepřízpůsobivými obyvateli. 

Hrušov je svou polohou a napojením na dálnici D1 strategickým místem pro dopravní napojení 

na vnitrozemí Polska a Slovenska. Tedy ideální místo pro výstavbu výrobních objektů, 

spedičních objektů a jiných objektů s nimi spojených. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Urbanistické řešení 
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Úkolem bylo navrhnout využití pro sociální brownfield Hrušov. Vzhledem k tomu, že 

poloha Hrušova leží na významném dopravním uzlu, bylo záměrem vytvořit zástavbu, která 

vytvoří nové pracovní místa, které přilákají nové obyvatelstvo pro Hrušov. 

 

Navrženo bylo urbanistické řešení, které rozdělilo Hrušov na tři části, část bývalého 

dolu Hubert a jeho rekonverze, část na západní straně Hrušova s komplexem polyfunkčních 

budov a jižní část turistická s návrhem hotelu. 

 

 

4. Řešení vzorkovny nábytku 

  

V urbanistické studii byl navržen komplex 6-ti budov, které měly vytvořit prostor pro 

různá odvětví výrobní či nevýrobní. Hlavní osou těchto budov je ulice Riegrova, která vede 

k bývalému dolu Hubert. Budovy jsou kolem osy rozmístěny ve vodorovných osách, které jsou 

v různých vzdálenostech dle konkrétní funkce. 

 

Při zpracování architektonické studie byl vypracován nevýrobní objekt vzorkovny 

nábytku, jeho kompletní dokumentace a návrh parkovacích stání a přípojek inženýrských sítí. 

Novostavba je řešena jako skeletová konstrukce tvořená sloupy a deskami ze 

železobetonu, obvodová konstrukce je tvořena nenosnými cihlami Porotherm Profi 30, 

zateplena izolačními deskami Airrock HD. Fasáda je tvořena velkorozměrovými kazetami 

Liberta Corten, připevněnými na horizontální ocelový rošt, připevněný pomocí kotev Spidi. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá střecha. 
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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba vzorkovny nábytku Hrušov. 

 

b) místo stavby  

Městská část Hrušov. 

Areál se nachází na katastrálním území Ostrava, parcely číslo 751/1, 753/1. 

 

c) předmět dokumentace 

Bakalářská práce na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: architektura a stavitelství), 

dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v  rozsahu dle vyhl.č. 

499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavená VŠB - TU Ostrava  

Katedra architektury  

Ludvíka Podéště 

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Helena Tanhäuserová 

Slavíkova 36, 

Ostrava 708 00 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí 

Studie objektu – Ateliérová tvorba IV. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se rozkládá na ploše 950 m2.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o nezastavěnou část Hrušova v blízkosti poslední zachovalé původní zástavby budovy 

pošty a dvou obytných domů. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci ani památkovou zónu. Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. 

Celá plocha stavby je odvodněna přes střešní vtoky. Na území není bráněno přirozenému 

odtoku vod. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

V územně plánovací dokumentaci jdou pozemky vedeny jako plochy lehkého průmyslu, což je 

v souladu se zastavovacím záměrem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavkům zákona č. 183/2006Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, o dokumentaci staveb.  

Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí a poté 

budou jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné doplňující investice nejsou nutné. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

POZEMKY:  

č. 751/1,  ostatní plocha   1080 m2  statutární město Ostrava  

č. 753/1  ostatní plocha   1590 m2  statutární město Ostrava 

 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu vzorkovny nábytku. 

 

b) účel užívání stavby 

Každé nadzemní podlaží je opatřeno jádrem, kde je navrženo sociální zázemí, zázemí pro 

zaměstnance a pomocné prostory (komory, úklidové místnosti, sklady). V 1. nadzemním 

podlaží je navržena prodejna nábytku, sklad a technická místnost. V 2. nadzemním podlaží je 

navržena vzorkovna, která je rozdělena na dvě části, 3. nadzemní podlaží je navrženo jako 

administrativní zázemí objektu, kde najdou své uplatnění malé firmy, nebo jedna velká. Ve 4. 

nadzemním podlaží je pak centrum dalšího vzdělávání, kde se budou moct, jak zaměstnanci, 

tak i široká veřejnost vzdělávat pomocí různých kurzů apod. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 

Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a nařízení 

z nich vyplývajících. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

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

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.  

zastavěná plocha:      549,038 [m2]  

obestavěný prostor:      1801   [m3]  

užitná plocha:       439,230 [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  20 

vstupní prostor     21,76   [m2] 

prodejna       208   [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP     14    [m2]  

skladovací prostor     125   [m2] 

sociální zázemí 1.NP     19,7   [m2]  

technická místnost     35   [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

vzorkovna       418   [m2]  

zázemí zaměstnanců 2.NP    14   [m2]  

sociální zázemí 2.NP      19,7   [m2] 

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

administrativa      294   [m2] 
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zázemí zaměstnanců 3.NP    14   [m2]  

sociální zázemí     19,7   [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

školící místnost     52   [m2]  

kuchyňka      5,4  [m2]  

sociální zázemí     12,3  [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

sklad       7,5  [m2]  

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      30 

 

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) 

Při výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu, odpad bude vyvážen na nedalekou skládku OZO. 

Fungování budovy by mělo být zajištěno s ohledem na minimalizaci odpadů. Pevný domovní 

odpad bude vytříděn a o jeho recyklace bude zajištěna prostřednictvím společnosti zajišťující 

svoz komunálního odpadu 1 x týdně. Celková spotřeba elektrické energie, spotřeba vody a 

potřeby na vytápění nejsou předmětem řešení. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.  

Termín zahájení výstavby se předpokládá v 1. polovině dubna 2015 

 

k) orientační náklady stavby. 

Investiční náklady nejsou předmětem řešení. 

 

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

 

SO1  Vzorkovna nábytku (1.NP – 4.NP) 

SO2  Inženýrské sítě 

SO3  Zpevněné plochy - pochůzí 

SO4  Zpevněné plochy - pojízdné 

B. Souhrnná technická zpráva  
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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený pozemek se nachází v okrajové části Ostravy, v městské části Hrušov. Z hlediska 

komerčního je toto území velice atraktivní a zatím stále nedořešené. Je označeno za „sociální 

brownfield“ z důvodu vylidnění původních obyvatel. Plochy jsou určené dle územního plánu 

pro lehký průmysl. Pozemek je rovinatý po celé své ploše. Dostupnost na staveniště bude 

umožněna díky stávající komunikaci, ulici Riegrovy. Hladina radonu je na daném území 

v normálu. Napojení na dopravní infrastrukturu je dobré, pozemek se nachází v blízkosti 

dopravního uzlu rychlostní silnice Bohumínské a dálnice D1. Novostavba bude napojena na 

veřejnou elektrickou síť, vodovod a kanalizaci. Přípojky jsou zakresleny ve výkrese č.01 – 

technická situace. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Staveniště se  nenachází v žádném ochranném pásmu. 

 

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

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového ani poddolovaného území, ale nachází se v jejich 

blízkosti. Jako ochrana před vlivy poddolování je budova opatřena základovým roštem 

doplněným o základové patky z důvodu větší stability budovy. 

 

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

v území 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Území stavby není nijak 

chráněno. Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Vzhledem k rozsahu 

projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. Celá plocha stavby je 

odvodněna přes střešní vtoky. Na území není bráněno přirozenému odtoku vod. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude provedeno vymýcení stávajících 

dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou výstavbou.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nebude proveden zábor zemědělského půdní fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno. K napojení stavby na 

technickou infrastrukturu bude využito stávajících připojení. 

 

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

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.  

Termín zahájení výstavby se předpokládá v 1. polovině dubna 2015. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba má několik funkcí, mezi hlavní funkce je vystavování a prodej nábytku, mezi další 

funkce pak patří administrativní zázemí firem, které se daným odvětvím nábytkářství zabývají 

a centrum dalšího vzdělávání v oboru. Budova by měla zajistit nová pracovní místa a přispět 

k rozvoji a obnově městské části Hrušov. 

 

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha:      549,038 [m2]  

obestavěný prostor:      1801   [m3]  

užitná plocha:       439,230 [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  20  

vstupní prostor     21,76   [m2] 

prodejna       208   [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP     14    [m2]  

skladovací prostor     125   [m2] 

sociální zázemí 1.NP     19,7   [m2]  
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technická místnost     35   [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

vzorkovna       418   [m2]  

zázemí zaměstnanců 2.NP    14   [m2]  

sociální zázemí 2.NP      19,7   [m2] 

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

administrativa      294   [m2] 

zázemí zaměstnanců 3.NP    14   [m2]  

sociální zázemí     19,7   [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

školící místnost     52   [m2]  

kuchyňka      5,4  [m2]  

sociální zázemí     12,3  [m2]  

schodiště, výtah (v jednom NP)    11,7     [m2]  

sklad       7,5  [m2]  

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      30 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešení stavby vychází z urbanistického řešení celého řešeného území. Jedná se o novostavbu 

umístěnou v západní části Hrušova, v blízkosti bývalého centra Hrušova a ulice Riegorvy. 

V okolí stavby jsou navrženy zpevněné plochy pochůzí i pojízdné. Zpevněné plochy pochůzi 

jsou zhotoveny ze žulové dlažby 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Návrh tvarového řešení stavby vychází z urbanistické kompozice řešení celého území. 

Novostavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30,55 x 18,45 m zastřešena plochou 

střechou. Budova má skeletovou konstrukci, která dělí každé patro objektu na 15 částí o 

velikosti 6,050 x 6,050 m. Fasáda je provětrávaná, návrh obkladu koresponduje s industriálním 

rázem města Ostravy. Obklady jsou tvořeny velkorozměrovými kazetami Liberta Corten, barva 

cortenu je narezlá. Konstrukce budovy je navržena jako skelet, tvořený železobetonovými 

sloupy a oboustranně vyztuženými deskami.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Schodiště a k nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu s normovými doporučeními 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Skelet je tvořen prefabrikovanými železobetonovými sloupy z betonu C20/25 o rozměrech 

300x300x3000 mm a železobetonovými monolitickými deskami z betonu C20/25 oboustranně 

vyztuženými o rozměrech 6050x6050x200 mm. Konstrukce obvodového zdiva je tvořena 

cihlami POROTHERM 30 Profi, na maltu POROTHERM Profi, zdivo je zatepleno izolačními 

deskami AIRROCK HD o tloušťce 180 mm. Příčky jsou tvořeny tvárnicemi YTONG s perem 

a drážkou, na tenkostěnnou zdící vrstvu YTONG o tloušťce 150 mm a 100 mm. Provětrávaná 

fasáda tvořená velkorozměrovými kazetami Liberta Corten je připevněna na vertikálních L 

profilech pomocí kotev Spidi. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 

částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 
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Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navržení stavebních úprav pro 

technologická zařízení, jako je: 

 

Prostupy střešních vpustí 

Prostupy a šachty pro vedení potrubí 

Technická místnost pro umístění kotle 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem řešení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Nejsou předmětem řešení.  

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nejsou předmětem řešení. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není předmětem řešení. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

V objektu není nutné zřizovat vnitřní požární vodovod. Zásobení vnější požární vodou je 

zajištěno v souladu s ČSN 73 0873 – stávající požární nádrží, která je umístěna u areálu statku. 

Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím systémem a potřebným počtem 

ručních hasicích přístrojů. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Není předmětem řešení.  

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Na zdech objektu jsou umístěny informační tabulky s navigačním systémem budovy. Tabulky 

se značením únikové cesty jsou umístěny nad schodišti a jsou osvětleny. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky (součinitelé prostupu tepla, teplotní 

faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot podlah, apod.). 

 

b)energetická náročnost stavby 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky. Dle požadavků na energetickou 

náročnost budov je obvodová stěna zateplena stejně tak i střecha a základy. Při konstrukčním 

řešení se snažíme předejít vzniku tepelných mostů v konstrukci a zabránit tak samovolnému 

úniku tepla z interiéru do exteriéru. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení. 

 

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

 

Budova je opatřena vzduchotechnikou zabudovanou v podhledech. Přirozené větrání je 

zajištěno otevíratelnými okny. Centrální vytápění je realizováno pomocí elektrického kotle, 
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který je umístěn v technické místnosti. Denní osvětlení je realizováno pomocí oken. Umělé 

osvětlení je realizováno soustavou elektrických lamp s různou technickou specifikací.  

Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru 100DN. Srážková 

voda je odváděna pomocí střešních žlabů s podtlakovým odvodněním. V okolí stavby se 

nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či prašnosti.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem řešení. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení 

 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se nenachází v blízkosti zdrojů hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Řešené území se nenachází na území se zvýšeným výskytem metanu. 

 

 

 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
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Stavba je napojena na stávající vodovodní, elektrickou a kanalizační přípojku. Objekt nebude 

napojen na rozvod plynu. Veškerá napojovací místa jsou umístěny v technické místnosti 

objektu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem řešení. 

 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Areál je spojen s ulicí Riegrova. V areálu je dostatečné množství parkovacích míst. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno. 

 

c) doprava v klidu 

Pro účely navrhované přítavby je zřizeno 29 parkovacích míst z toho 2 určené pro imobilní 

občany.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V areálu vzorkovny nábytku jsou navrženy zpevněné plochy pro automobily i pro pěší formou 

dlažby ze žulových kostek. 

 

 

 

 

 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 
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Před začátkem výstavby bude na celém staveništi provedena skrývka ornice, jež bude po dobu 

výstavby uložena na deponii ornice. Bude odstraněna přebytečná vegetace a některé zpevněné 

plochy. Následně budou provedeny výkopy pro nové základy vzorkovny nábytku.  

b) použité vegetační prvky 

Příjezdová cesta k budově vzorkovny nábytku bude lemována listnatými dřevinami. Stávající 

dřeviny budou v co největší možné míře zachovány. 

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem řešení. 

 

 

 

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

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nijak nenarušuje životní prostředí během užívání či provádění stavby. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navržené objekty a zařízení staveniště nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, památkami či 

stromy a svým charakterem a provozem nijak nenarušují ani neohrožují životní prostředí či své 

okolí. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení 

 

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

Staveniště a navržené objekty splňují veškeré podmínky ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Navržené území nijak neohrožuje svou funkcí okolní obyvatelstvo. 

 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Potřebnými zdroji jsou elektrická energie a voda. V blízkosti staveniště se nachází vodovodní 

řád PVC DN100, elektrický rozvod NN podzemní a kanalizační potrubí. Energie potřebná pro 

stavbu bude čerpána z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny přípojky. Po provedení 

přípojky NN, která bude ukončena v el. rozvaděči, bude možné elektrickou energii odebírat z 

tohoto zdroje.  

Z rozvaděče bude dále pokračovat dočasný stavební rozvod energie kolem samotné stavby. Po 

provedení vodovodní přípojky bude voda čerpána z tohoto zdroje. Přípojka bude ukončena ve 

vodoměrné šachtě. Řešené území bude napojeno na dosavadní obecní technickou infrastrukturu 

pomocí jednotlivých přípojek. Dále bude napojen na dosavadní dopravní infrastrukturu pomocí 

stávajících komunikace. Komunikace lze používat dopravními prostředky a mechanismy do 

hranice jejich únosnosti. Čištění odpadních vod bude zajištěno pomocí kanalizace. 

 

b) odvodnění staveniště 

Na území staveniště není bráněno přirozenému odtoku vod. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického vedení, na které budou 

napojeny také buňky pro obsluhu staveniště. Staveniště bude přístupné z ulice Riegrovy. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Bude potřeba vykácet nežádoucí dřeviny a vysoké travní porosty. Pokácený porost i suť po 

demolici bude odvezena ze staveniště na nejbližší skládku. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Nejsou předmětem řešení. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou předmětem řešení. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou předmětem řešení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou předmětem řešení. 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Nejsou předmětem řešení. 

 

 

 



Bakalářská práce 

30 
 

C. Situace stavby  

 

5.1 Vytyčovací situace  

Vytyčovací plán viz. Příloha č. C05 

 

5.2 Technická situace viz. Příloha č. C05 

 

 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

SO1 – VZORKOVNA NÁBYTKU 

  

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

a)Účel objektu 

Primárně se jedná o objekt pro prodej a vystavování vzorového nábytku a zboží s ním 

souvisejícím. Jeho sekundární funkcí je administrativní zázemí pro firmy zabývající se 

nábytkářským odvětvím a centrum dalšího vzdělávaní v tomto odvětví. Provoz budovy je 

celoroční. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení  

vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou  

schopností pohybu a orientace  

 

1.NP – Prodejna nábytku a skladovací prostory 

Přízemí objektu je tvořeno vstupní halou a prostory pro prodej a skladování nábytku. V jádru 

se pak nachází sociální zázemí, wc pro zdravotně tělesně postižené, zázemí pro zaměstnance a 

pomocné prostory (úklidové místnosti, komory, sklady). 

 

2.NP – Vzorkovna nábytku 

Prostor nadzemního podlaží je navržen pro vzorkovnu nábytku, je tvořen velkoprostorovou 

otevřenou dispozicí a jádrem, které obsahuje, sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost, 



Bakalářská práce 

31 
 

zázemí pro zaměstnance, wc pro zdravotně tělesně postižené a pomocné prostory (úklidové 

místnosti, komory, sklady). 

 

3.NP – Administrativní zázemí 

Prostor nadzemního podlaží je navržen pro administrativní zázemí drobných firem, či jedné 

větší firmy a jádrem, které obsahuje, sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost, zázemí pro 

zaměstnance, wc pro zdravotně tělesně postižené a pomocné prostory (úklidové místnosti, 

komory, sklady). 

 

4.NP – Centrum vzdělávání 

Prostor nadzemního podlaží je navržen pro centrum dalšího vzdělávání, který je určen pro 

zaměstnance i pro širokou veřejnost a jádrem, které obsahuje, sociální zázemí pro zaměstnance 

a veřejnost, zázemí pro zaměstnance, wc pro zdravotně tělesně postižené a pomocné prostory 

(úklidové místnosti, komory, sklady). 

 

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha:      549,038 [m2]  

obestavěný prostor:      1801   [m3]  

užitná plocha:       439,230 [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  20  

vstupní prostor     21,76   [m2] 

prodejna       208   [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP     14    [m2]  

skladovací prostor     125   [m2] 

sociální zázemí 1.NP     19,7   [m2]  

technická místnost     35   [m2]  

schodiště, výtah( v jednom NP)    11,7     [m2]  

vzorkovna       418   [m2]  

zázemí zaměstnanců 2.NP    14   [m2]  

sociální zázemí 2.NP      19,7   [m2] 

schodiště, výtah( v jednom NP)    11,7     [m2]  

administrativa      294   [m2] 

zázemí zaměstnanců 3.NP    14   [m2]  

sociální zázemí     19,7   [m2]  



Bakalářská práce 

32 
 

schodiště, výtah( v jednom NP)    11,7     [m2]  

školící místnost     52   [m2]  

kuchyňka      5,4  [m2]  

sociální zázemí     12,3  [m2]  

schodiště, výtah( v jednom NP)    11,7     [m2]  

sklad       7,5  [m2]  

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      30 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

Budova má tvar obdélníku o rozměrech 30,5x18,45m s plochou střechou, výška u atiky je 

15,520m. 1. - 4.NP má světlou výšku 3,0m. 

 

Založení stavby 

Pod objektem se nachází 3 typy základů. První typem jsou železobetonové základové patky, 

které přenáší zatížení od nosné konstrukce střechy a střešního pláště o rozměru 

1100x1100x1050mm. Mezi těmito železobetonovými patkami jsou pod nenosnou obvodou 

konstrukcí umístěny základové pásy z prostého betonu třídy C 20/25, XC1, šířky 400mm a 

500mm a hloubky 950mm. Pod výtahovou šachtou je pak umístěna základová deska tlouštky 

200mm, která je vyztužena kari sítí 150/150/5mm. 

Základové pásy a patky jsou monoliticky spojeny s roznášecí betonovou deskou z prostého 

betonu třídy C20/25, XC1, tloušťky 200mm, která je vyztužena kari sítí 150/150/5mm. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou prefabrikované železobetonové sloupy 300x300mm – 

beton C20/25,  XC1, ocel B500, které vynášejí monolitické železobetonové stropní desky a jsou 

umístěny v osové vzdálenosti 6050mm.  

Obvodovou svislou nenosnou konstrukci v 1.NP  tvoří zdivo POROTHERM 30 Profi na maltu 

POROTHERM Profi tloušťky 300mm, které jsou zatepleny izolačními deskami Airrock HD o 

tloušťce 180mm. Obvodovou nenosnou konstrukci v 2.NP tvoří zdivo POROTHERM 30 Profi 

na maltu POROTHERM Profi tloušťky 300mm, které jsou zatepleny izolačními deskami 

Airrock HD tloušťky 180mm, přes které jsou pomocí kotev Spidi připevněny ocelové vertikální 

L profily, které nesou velkoformátové kazety Liberta Corten. Izolační desky jsou připevněny 
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připojovacími dílci. Vzduchová mezera je 40mm. Příčky jsou tvořeny z tvárnic YTONG 

s perem a drážkou na tenkostěnnou zdící vrstvu YTONG o tloušťce 150mm a 100mm 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu je tvořena monolitickými železobetonovými oboustranně 

vyztuženými deskami z betonu C20/25, výztuž B500 o rozměrech 6050x6050x200.  

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, na stropní konstrukci je navržena vrstva 

lehkého betonu o tl. 200mm, na které bude nanesena asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER 

na ní položena parotěsná vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm, drenážní vsrtva 

DEKDREN P900, tepelná izolace ISOVER ORSIL T o tl. 180mm a ISOVER ORSIL N o tl. 

80 mm, pojistnou hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL COMBI tl. 4mm a asfaltovými pásy 

ELASTEK 40 COMBI tl.4,4mm. 

 

Výplně otvorů  

Okna v obvodových konstrukcích jsou dřevěné eurookna s izolačním trojsklem. Vstupní 

prosklené dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního trojskla  s hliníkovým rámem a protipožární 

úpravou. Vnitřní dveře jsou převážně plné dřevotřískové s protipožární úpravou. Podrobné 

informace jsou uvedeny ve výpisech prvků. 

 

Úprava povrchů 

Omítka v 1.NP je provedena omítkou BAUMIT CREATIVTOP, pohledový beton o tl. 3mm, 

vnitřní stěny jsou omítnuty omítkou POROTHERM UNIVERSAL, bílá, tl. 15mm. 

Velkorozměrové fasádní kazety Liberta Corten nejsou opatřeny nátěrem, desky postupem času 

samovolně korodují a vytváří jedinečnou patinu.  

 

Podlahy 

Podlahy v sociálních zázemích, zázemích pro ztp jsou opatřeny keramickou dlažbou na 

betonové mazanině, betonové podlahy jsou v technické místnosti a ve skladu. V ostatních 

prostorech, prodejních, administrativních a vzdělávacích jsou laminátové podlahy. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 



Bakalářská práce 

34 
 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena alfaltovým pásem tl. 1,5mm, který je ve spodní stavbě 

veden jak horizontálně tak vertikálně. K podkladu je lepen pomocí asfaltového nátěru. Dále 

jsou obvodové základové pásy zatepleny z vnější strany tepelnou izolaci o tl. 100mm do 

hloubky 950mm. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

V konstrukci podlah je použita jako pojistná hydroizolace PE folie. 

 

Tepelná a zvuková izolace 

Ve střešní konstrukci je použita izolace ISOVER ORSIL T o tl. 180mm a izolace ISOVER 

ORSIL N o tl. 80mm. Izolace podlahy na terénu je provedena pomocí tepelné izolace ISOVER 

ORSIL N tl. 100mm. Svislá tepelná izolace základů je realizována pomocí ISOVER ORSIL N 

tl. 100mm. Obvodové stěny jsou izolovány izolačními deskami Airrock HD 180mm, izolace 

v podlahách nad stropními deskami pak izolace STEPROCK ND tl. 50mm. 

 

Klempířské prvky 

Většina klempířských prvků je provedena z pozinkovaného titanového plechu. Podrobný popis 

jednotlivých prvků je uveden v příloze. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové konstrukce jsou navrženy podle požadavků ČSN 730540, jejich skladby jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci.  Obvodové konstrukce byly posouzeny v programu 

„Teplo“ a základní detaily v programu „Area“ 

 

e) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

Řešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a výše 

zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 

-Životní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běžný rámec obdobných provozů.  

-Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky, nebudou překročeny hladiny hluku při 

provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu dodržení všech příslušných předpisů 

pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prostředí a podzemní vody. 
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b) výkresová část: 

viz. Seznam příloh. 

 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 
 
 
 
 

E. Dokladová část  

 

E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  

Není předmětem řešení Bakalářské práce  

 

2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není předmětem řešení Bakalářské práce  
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7. Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby novostavby vzorkovny nábytku v Hrušově v souladu s urbanistickou studií Hrušova. 

 

Hlavním cílem bylo vytvořit polyfunkční objekt, který by svou funkcí oživil danou 

oblast, svým meřítkem ani vzhledem nenarušil okolní krajinu a aby byl celkovým přínosem pro 

dané území.  Měl by sloužit jako centrum nábytkářského odvětví v moravskoslezském kraji a 

také by měl přinést nové pracovní příležitosti. 

 

Výsledkem mého návrhu je stavba, která akceptuje požadavky a zadání a měla by 

funkčně oživit hrušovský brownfield. Je vytvořena z kvalitních materiálů s dlouhou životností 

a měla by sloužit svému účelu, při správném užívání, co nejdéle. 

 

Architektura stavby vychází z dispozičního řešení, návaznosti na okolní krajinu a ráz 

města Ostravy a územní regulace. Základní myšlenkou bylo vytvoření funkční stavby, která 

bude interpretovat industriální ráz prostředí. 

 

Hlavním přínosem této bakalářské práce je velké množství poznatků o návrhu stavby od 

počátku až pro projektovou část, také uvědomění si mnoha skutečností při řešení objektu. 

Myslím, že je pozitivní zjistit, že Vás vaše budoucí práce baví. Dalším přínosem pro mě byly 

konzultace se specialisty, které mi přinesly mnoho nových poznatků a zkušeností. 

 



Bakalářská práce 

37 
 

8. Seznam použitých pramenů  

 

Obrázky  

Obr. č. 1: Mapa České republiky s vyznačenou polohou obce Ostrava, mapa vytvořená 

v rámci analýz v Ateliérové tvorbě IV 

Obr. č. 2: Brownfield Hrušov, fotosnímek ze serveru www.ostrava.cz 
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