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Anotace bakalářské práce 

ČERMÁK K.: Polyfunkční dům v Ostravě – Přívoze: bakalářská práce. Ostrava:                 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2014, 70 str. 

Vedoucí práce Ing. arch. Igor Krčmář. 

Obsahem mé bakalářské práce je zpracování částečné dokumentace pro provádění stavby 

Polyfunkčního domu v Ostravě – Přívoze dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Projekt vznikal v návaznosti na navržené urbanistické řešení, které bylo zpracováno v rámci 

předmětu Ateliérová tvorba III, a jedná se zároveň i o rozšíření a dokončení projektu, který 

byl řešen v rámci předmětů Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba Va, ve kterém se 

zpracovávala také dokumentace pro stavební povolení. Hlavní myšlenkou při řešení objektu 

byla jednoduchost, maximální funkčnost, moderní vzhled celé stavby a také snaha objekt 

nerušivě včlenit do nově navrženého urbanistického řešení. Při vypracování této bakalářské 

práce byl brán zřetel na plnění platných právních předpisů a souvisejících vyhlášek a norem. 

 

Annotation 

ČERMÁK K.: Polyfunctional building in Ostrava – Přívoz: Bachelor’s thesis. Ostrava:                 

VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture 226, 2014, 70 pp, Supervisor Ing. arch. Igor Krčmář. 

The theme of my bachelor thesis is creating a partial documentation for construcion execution 

of Polyfunctional building in Ostrava – Přívoz in accordance with Promulgation 499/2006 

Coll. about building documentation. The whole project was based upon previously designed 

urban development study which was created during the courses of Architecture Studio III and 

it also is an extension and a finalization of the project previously created during the courses of 

Architecture Studio IV and Architecture studio Va in which the documentation for building 

permition was created as well. My main idea behind creating this project was simplicity, 

maximal function and modern look of the desing. I also tried to fit the design unobtrusively 

into the newly created urban development concept. A complience with applicable laws, 

regulations and standards was taken into account while developing this bachelor thesis.    
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Vedoucí bakalářské práce:          Ing. arch. Igor Krčmář 

Ostrava 2014 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

název stavby:              Polyfunkční dům vč. přípojek na IS, příjezdů a parkoviště 

druh stavby:    novostavba 

místo stavby: Ostrava – Přívoz, ulice Palackého a Na Mlýnici,   

k.ú. Ostrava – Přívoz, výměra pozemku 1 169 m
2
  

parcelní čísla pozemků 258, 343/1, 343/2, 522, 523, 537/4, 537/8, 587/5 

okres: Ostrava   

stavební úřad: Magistrát města Ostravy, Odbor výstavby a životního 

prostředí 

katastrální území: Ostrava – Přívoz 

katastrální úřad: Ostrava 

kraj: Moravskoslezský 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

investor: VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu  2172/15, 708 00 

Ostrava – Poruba 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář 

konzultant projektu: Ing. Miloslav Šindel 

vypracoval: Karel Čermák, Družební 394/109,     

725 26 Ostrava – Krásné Pole 

stavební náklady: cca 20 000 000 Kč 

termín realizace: 08/2014 – 10/2015  

zhotovitel:  bude určen ve výběrovém řízení 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Má bakalářská práce byla prováděna na základě urbanistické studie řešené v 

předmětu Ateliérová tvorba III a jedná se o rozšíření dokumentace a finalizaci projektu 

řešeného v předmětech Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. 
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A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Stavební pozemek se nachází v ostravském městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

v k.ú. Ostrava – Přívoz. Pozemek je téměř rovinatý a leží u křížení ulic Palackého a na 

Mlýnici. Výměra pozemku je 1 169 m
2
. Pozemek se nachází na parcelách č. 258, 343/1, 

343/2, 522, 523, 537/4, 537/8, 587/5, které jsou v nově navrhovaném urbanistickém řešení 

nevyužívané. 

 

A.3.2 Údaje o ochraně území a provedených průzkumech  

Během projekčních prací v rámci Ateliérové tvorby III a IV byla několikrát provedena 

prohlídka stavebního pozemku. Byl proveden inženýrskogeologický, hydrologický 

kontaminační a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu.  

Na pozemku se v současné době nenacházejí kulturní památky, pozemek neleží v památkové 

rezervaci či kulturní zóně. Pozemek také neleží v záplavovém území. Nejbližším vodním 

tokem je řeka Odra vzdálená cca 750 m od pozemku. Řeka Ostravice je vzdálena asi 900m. 

Dopravní komunikace: Pozemek bude připojen na novou obslužnou komunikaci, která 

vychází z nového urbanistického řešení území 

Elektrické vedení sdělovací: Napojení na elektrickou síť bude vedeno vzduchem směrem ze 

sousedící ulice na Mlýnici 

Voda: Stavba bude napojena na stávající vodovodní řád v ulici Na Mlýnici 

Kanalizace: Napojení na kanalizaci bude realizováno jako napojení na současnou splaškovou 

kanalizaci v ulici Na Mlýnici  

Ohrožení radonem: Při průzkumu průniku radonu z podloží nebylo zjištěno nebezpečí úniku 

Podzemní vody:  Hladina podzemní vody se na pozemku nachází pod úrovní základové             

spáry.  
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Geologické poměry: Geologické složení půdy na pozemku neovlivňuje složitost založení 

stavby. 

 

A.3.3 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Vypracování projektové dokumentace proběhlo v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a dle vyhlášky č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci.  

 

A.3.4 Požadavky dotčených orgánů  

Veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších 

účastníků stavebního řízení, které byly známy v době tvorby této projektové dokumentace, 

jsou bezezbytku respektovány a splněny. Splnění dalších požadavků není předmětem této 

projektové dokumentace. Případné změny v průběhu výstavby budou zapracovány a 

reflektovány v DPSP – dokumentaci skutečného provedení stavby a budou řádně projednány 

s dotčenými účastníky stavebního řízení. 

 

A.3.5 Údaje o souladu s regulačním plánem, územním rozhodnutí 

Řešený pozemek je součástí územně plánovací dokumentace Územního plánu města Ostravy 

(schválený 17.5.2011) a je veden jako živnostenské území, což v podstatě povoluje změny 

zde navrhovaného charakteru. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této 

zóně, které jsou vymezeny v přílohách k vyhláškám o závazných částech územního plánu 

města Ostravy, vyplývá, že navrhovaná stavby svým funkčním využitím tj. administrativa, 

služby, bydlení spadá mezi vhodné využití.  
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A.3.6 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavební pozemek se nachází na parcelách č. 258, 343/1, 343/2, 522, 523, 537/4, 537/8, 

587/5. V nově navrhovaném urbanistickém řešení jsou všechny výše uvedené parcely 

nevyužity.  

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

A.4.1 Základní údaje 

Navrhovaná stavba bude novostavbou. Bude se jednat o nepodsklepenou čtyřpodlažní 

budovu.  

 

A.4.2 Účel stavby a využití 

Plánované funkce stavby jsou bydlení, administrativa a komerční pronájem ploch. Návrh 

stavby a příhodné vnitřní uspořádání ovšem otvírají i jiné způsoby využití jako například 

služby, zdravotnictví atd. 

 

A.4.3 Trvalost, dočasnost stavby 

Bude se jednat o trvalou stavbu 

 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby   

Stavba nespadá do žádné kategorie vyžadující její ochranu podle jiných právních předpisů. 

Nejedná se o kulturní památku. 
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A.4.5 Navrhované kapacity stavby, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy 

Zastavěná plocha:     156,3 m
2
 

Užitná plocha:      149,6 m
2
  

Obestavěný prostor:     1737,5 m
3
 

Venkovní parkovací stání:    7 volných 

Venkovní parkovací stání pro handicapované: 1 volné 

Kapacita pracovních míst    9-10 

 

A.4.6 Základní předpoklady výstavby, předpokládaná doba výstavby 

Před zahájením samotné výstavby objektu proběhne rozsáhlá revitalizace území podle nově 

navrhovaného urbanistického řešení, která byla vypracována ve snaze zlepšit a obnovit 

funkčnost, využitelnost a estetiku celého řešeného území. Realizace všech komunikací, 

obslužných ploch a napojení na technickou infrastrukturu bude provedena před samotným 

začátkem výstavby a výše uvedené věci tedy již budou připraveny k použití v den zahájení 

stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby bude 14 měsíců. Od srpna 2014 do října 2015. 

 

A.4.7 Orientační náklady stavby 

Orientační cena výstavby objektu byla stanovena na 20 000 000 Kč. Stavba byla zatřízena dle 

JKSO – jednotné klasifikace stavebních objektů a pomocí rozpočtových ukazatelů a 

obestavěného prostoru pak byla vypočtena orientační cena stavby. Zpracování podobného 

rozpočtu není předmětem této práce.  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO č. 01 – Polyfunkční dům 

SO č. 02 – Parkoviště 

PS č. 01 – Výtah 

IO č. 01 – Kanalizační a vodovodní přípojka 

IO č. 02 – Energetické přípojky 

Tato technická zpráva řeší pouze SO č 01. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

B.1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemky, na nichž bude stavba umístěna, se nachází v katastrálním území Ostrava – Přívoz. 

Pozemky leží ve východní části městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poblíž ulic 

Palackého a na Mlýnici. Pozemek je téměř rovinatý. Celková plošná výměra parcel, na nichž 

bude stát plánovaný objekt je 1 169 m
2
. Na staveniště bude možný přístup ze dvou směrů – 

z ulice na Mlýnici a z nově navrhované obslužné komunikace. Zeleň se na pozemku vyskytuje 

hlavně ve formě zatravněných ploch a středně vzrostlých stromů. Zeleň není nijak 

upravována. Na pozemku se v současné době nacházejí budovy, které budou v souladu s nově 

navrhovanou urbanistickou studií zbourány. Budovy na a v okolí pozemku nejsou nijak 

urbanisticky, architektonicky nebo historicky hodnotné a většinou jsou špatně udržované a ve 

špatném technickém stavu. 

 

B.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení pozemku přímo vychází z nově navrhovaného urbanistického řešení 

celého území. Navrhovaný urbanistický záměr je v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací. Samotné území je v Územním plánu města Ostravy vedeno jako ŽÚ – 

živnostenské území. Urbanismus a základní koncepce je dána tvarem pozemku, jeho 

hranicemi, dopravním napojením a umístěním v nově navržené urbanistické struktuře. V ní je 

pozemek součástí souboru čtyř solitérních budov umístěných v pomyslném obdélníku mezi 

ulicemi Na Mlýnici, Palackého, Dobrovského a Elišky Krásnohorské. Přístup k těmto 

budovám bude realizován ze dvou stran – od severu z nově navrhované obslužné komunikace 

spojující ulice Na Mlýnici a Elišky Krásnohorské a dále také z jihu, kde bude přístup možný 

díky nově navrhované pěší komunikaci. Tato pěší komunikace je velmi důležitým 

urbanistickým prvkem v celé struktuře a má v podstatě spojit a sjednotit celé území 
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v podélném směru. Samotná pěší komunikace bude navíc napojena na pěší komunikace 

vedoucí z centra města Ostravy a bude fungovat jako její přirozené prodloužení. To by mělo 

napomoci zlepšení dostupnosti celého území a jeho zatraktivnění pro pěší.                     

Samotné umístění objektu na pozemku přesně vychází v navrhovaného urbanistického řešení. 

Při tomto řešení bylo pamatováno na dobrou dopravní obslužnost nově navrhovaných budov, 

stejně jako jejich včlenění a zakomponování do idey za celým urbanistickým návrhem. V tom 

bylo pamatováno na dobrou dopravní obslužnost navrhovaných staveb a jejich dobrou 

dostupnost. U severního okraje pozemku se bude u navrhované obslužné komunikace 

nacházet 8 parkovacích míst, z toho jedno místo bude vyhrazeno pro osoby ZTP. Vstupy do 

objektu budou dva. Hlavní vstup bude ze severu a bude přímo navázán na nově navržené 

parkoviště. Zadní vstup bude z jihu a prostor kolem něj bude přímo napojen dvěma chodníky 

na nově navrhovanou pěší komunikaci, jejíž funkce byla popsána výše. Plochy kolem budovy 

budou zatravněny a dojde k výsadbě nových stromů vycházejících z uspořádání zeleně podle 

nového urbanistického návrhu.          

V architektonickém návrhu a řešení objektu se přímo odráží požadavky a omezení dané 

novým urbanistickým řešením, které vycházelo z platných regulativů území. Z urbanistické 

studie bylo zřejmé, že objekt musí být pokud možno kompaktní a dobře padnoucí do 

celkového návrhu nejbližšího území, tím byly omezeny nejen jeho maximální půdorysné 

rozměry, ale také výška, která by neměla přesáhnout 5. NP. Oba tyto požadavky se podařilo 

splnit, aniž by byla nějak negativně omezena bezproblémová funkčnost celého objektu. 

Architektonické řešení se snaží o maximální funkčnost v rámci výše popsaných vymezení, 

dobré dispoziční řešení, jednoduché a nerušivé hmotové uspořádání, kompaktnost, střídmý, 

ale moderní vzhled a otevřenost budovy.  
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B.1.3 Technické řešení stavby 

B.1.3.1 Zemní práce 

Díky faktu, že stavba bude probíhat na místě jiné stavby, nebude zapotřebí odstraňovat ornici. 

Zemní práce budou probíhat dle specifikací ve zvláštní geodetické dokumentaci, která není 

součástí bakalářské práce. Výkopové práce budou probíhat jako otevřené, v případě nutnosti 

bude použito pažení proti sesuvu. Hloubka základová spáry bude v nejhlubším místě 

dosahovat 1,6 metru vzhledem k úrovni okolního terénu. Přebytečná zemina z výkopů bude 

odvezena na skládku. Všechny stavební práce budou podléhat předpisům BOZP, které budou 

specifikovány ve zvláštní dokumentaci, jež není součástí této bakalářské práce.  

 

B.1.3.2 Základové konstrukce 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu podloží bylo zjištěno příznivé složení 

základové půdy a podkladních vrstev. Hladina podzemních vod je pod úrovní základové 

spáry. 

Jako optimální způsob založení stavby byla určena kombinace základových patek a pásů. 

Všechny sloupy budou mít shodný tvar i hloubku založení základových patek. Patky budou 

mít půdorysné rozměry 1 400 x 1 400 mm. Výška patek bude 1 335 mm. Základové pásy se 

budou nacházet hlavně mezi základovými patkami po obvodu objektu. Jejich šířka bude 600 

mm a největší jejich největší výška dosáhne 1 335 mm. Po vyhloubení jam do nich bude 

vloženo bednění a poté provedena vlastní betonáž. Složení, konzistence a třída betonu bude 

vycházet ze speciálního geotechnického projektu. Zvolena byla třída betonu C25/30, která se 

svými vlastnostmi jeví jako vhodná. Na vybetonování základových patek a pásů naváže 

realizace podkladní konstrukce podlah v 1. NP a svislých nosných konstrukcí v 1. NP. Vlastní 

konstrukci podlahy budou tvořit podkladní betonová vrstva, hydroizolace HDPE a vrstva 

tepelné izolace XPS. 
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B.1.3.3 Konstrukční systém a svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosný systém budovy bude tvořit železobetonový monolitický skelet. Veškeré části 

systému budou tvořeny z monolitických prvků. Vhodnou pevnostní třídou byla opět zvolena 

C25/30. Modulová vzdálenost mezi jednotlivými sloupy je 5 800 mm, která umožňuje volnost 

dispozičního i estetického řešení. Modul se pravidelně opakuje v obou směrech. Přenos 

zatížení z podlaží do základových konstrukcí probíhá pomocí železobetonových sloupů 

čtvercového půdorysu o rozměru strany 400 mm. Celý konstrukční systém je zhotoven 

výhradně ze železobetonu.  

Na výplňové konstrukce a stěny budou použity tvárnice a příčkovky P2/500R a P4/500R 

značky YTONG. 

 

B.1.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny vodorovné nosné konstrukce budou opět tvořeny výhradně z monolitického 

železobetonu. Stejně jako u všech ostatních částí stavby bude použit beton pevnostní třídy 

C25/30. Celý konstrukční systém je řešen jako deskový (bezprůvlakový) skelet. Desky budou 

křížem vyztužené a výztuž bude u sloupů zesílena, aby se předešlo případnému riziku 

„propíchnutí“ desky sloupem. Stropní desky budou mít tloušťku betonové vrstvy tl. = 200 

mm. Tato tloušťka desky je shodná ve všech podlaží s výjimkou stropu 4. NP, kde bude 

tloušťka desky 250 mm. Jediné průvlaky, které se budou v celém systému vyskytovat, budou 

průvlaky podpírající mezipodesty schodiště. Jejich šířka bude 250 mm a výška 400 mm. Tyto 

průvlaky budou tvořit s deskami jeden celek.  

 

B.1.3.5 Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu bude tvořit jednovrstvá nepochůzí střecha. Objekt je přibližně v polovině 

rozdělen na dvě části, z nichž jedna končí nad 3. NP a druhá pokračuje až nad 4. NP. Obě tyto 

části jsou zakončeny střechou s identickou skladbou vrstev. Skladba střech bude v podstatě 

tvořena nosnou ŽB deskou, na které bude položena vlastní vyspádovaná střešní skladba. Ve 

střeše nad 3. NP se nacházejí tři sedlové, pravoúhlé světlíky obdélníkového půdorysu. Jejich 

rozměry budou 3 200 x 1 200 mm. Výrobcem světlíků je firma Schüco.  
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B.1.3.6 Schodiště 

V rámci objektu je navrženo jedno schodiště, které bude dvouramenné a bude mít tvar 

písmene „U“. Schodiště bude propojovat všechna čtyři NP. Bude kotveno vždy do ŽB 

konstrukce výtahové šachty a jeho mezipodesta bude vždy kotvena do průvlaku, který ji bude 

zároveň podpírat. Vlastní schodiště bude vyrobeno ze železobetonu. Šířka schodišťového 

ramene bude ve všech částech schodiště shodná a bude 1 200 mm. Schodiště bude opatřeno 

kovovým zábradlím ve výšce 1 100 mm. 

 

B.1.3.7 Výtah 

V objektu se bude nacházet jeden výtah. Bude se jednat o výtah firmy Garaventa lift, 

výrobcem označovaný jako „Domácí výtah“. Rozměry kabiny výtahu budou 1 400 x 1 100 

mm. Výtah bude spojovat všechna podlaží a slouží nejen k přepravě zaměstnanců, ale také 

umožňuje bezbariérový přístup do všech podlaží budovy.  

 

B.1.3.8 Výplně otvorů 

Fasády jsou z velké části tvořeny proskleným fasádním systémem Schüco FW 60+ 

s hliníkovým rámem natřeným šedou barvou. Fasádní systém je vertikálně členěn na tři části, 

kdy vždy spodní část je neprůhledná. Zbývající dvě části nad ní již průhledné jsou. 

Horizontálně je prosklená fasáda sloupky rozdělena do pravidelného rastru, který má až na 

výjimky modul 610 mm. Sloupky jsou nezakryté, plně přiznané. Způsoby kotvení systému, 

navázání na konstrukci, řešení tepelných mostů, hydroizolace a další informace jsou řešeny a 

obsaženy v pozdějších částech této dokumentace. 

Na východní fasádě objektu se objevují krom výše popsaného fasádního systému také okna 

Progress Elite, jejichž rám je natřen šedou barvou. Okna se vyskytují v prvních třech 

podlažích. V každém podlaží je celkem 5 ks těchto oken. Jednotný rozměr všech oken je 510 

x 1 000 mm. Okna jsou podrobněji popsána ve výkrese „Výpisu výplní otvorů“. 

Vstup do objektu umožněn ze severu a z jihu trojdílnými, automatickými posuvnými dveřmi 

Geze Slimdrive Sl. Jejich rámy jsou nabarveny šedou barvou. 
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Vstupní dveře a okna budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1 W/m
2
*K

-1
). 

  

B.1.3.9 Úpravy povrchů 

Prosklené části fasády jsou tvořeny většinou fasádním systémem Schüco FW 60+. Menší část 

prosklených částí fasády tvoří okna Progress Elite. Sloupky a rámy fasádního systému stejně 

jako rámy oken jsou natřeny šedou barvou. Všechny sloupky a rámy prosklené fasády jsou v 

pohledu přiznány a ničím nezakryty. Obvodové stěny budou oboustranně omítnuty omítkou 

Baumit MVR Uni bílé barvy. V místnostech se sociálním zařízením bude proveden keramický 

obklad stěn. Obklad bude na výše uvedenou omítku lepen tmelem s hydroizolačními 

vlastnostmi. Spáry budou zaspárovány hmotou s protiplísňovou přísadou. 

 

B.1.3.10 Podlahy 

Podlahy v objektu budou tvořeny odolnou keramickou dlažbou firmy RAKO, řada Fashion. 

Při návrhu povrchů podlah bylo pamatováno na maximální funkčnost, estetiku a snadnou 

údržbu. Barva dlažby se mění v závislosti na podlaží, části objektu a využití prostoru. 

Podrobný popis podlah je obsažen v příloze – Výpis skladeb.   

 

B.1.3.11 Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace objektu proti zemní vlhkosti je vytvořena pomocí HDPE fólie PENEFOL 950. Ve 

spodní stavbě je izolace vedena jak horizontálně, tak vertikálně, aby byla zajištěna kompletní 

ochrana proti vlhkosti a podzemní vodě. Použitá hydroizolace zároveň slouží i jako 

protiradonová izolační vrstva. 
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B.1.3.12 Tepelné a akustické izolace 

Obvodový plášť budovy bude zateplen pomocí izolace URSA XPS tl. 250 mm. Střešní 

konstrukce bude zateplena opět izolací URSA XPS tl. 180 mm. Akustická izolace stropních 

desek bude tvořena izolací EPS - Styroflor T4 tl. 50 mm.   

 

B.1.3.13 Klempířské prvky 

Veškeré použité klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Prvky jsou 

podrobněji popsány ve výkrese Výpisu klempířských prvků. 

 

B.1.3.14 Truhlářské výrobky 

Ve 2. NP objektu se budou nacházet dva kusy identických skříňových příček. Jejich celkové 

rozměry budou délka: 5 950 mm, šířka: 630 mm, výška: 2 650 mm. Tento prvek je podrobněji 

popsán ve výkrese Výpisu truhlářských výrobků. 

 

B.1.3.15 Zámečnické výrobky 

Po obvodu schodiště ve výšce 1 100 mm od nášlapné plochy stupně bude vedeno kovové 

zábradlí. To bude kotveno do ŽB konstrukce schodiště. Mezi sloupky bude natažen nerezový 

drát. Podrobněji je tento prvek popsán ve výkrese Výpisu zámečnických výrobků.  

 

B.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Současné dopravní situace v okolí pozemku nevyžaduje žádné rozsáhlé zásahy či úpravy. 

K zajištění napojení stavby na současnou dopravní infrastrukturu bude vybudována obslužná 

komunikace, která propojí ulice Na Mlýnici a Elišky Krásnohorské. U této silnice bude 

navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání (z toho jedno pro osoby ZTP). 
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Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude realizováno na začátku výstavby dle 

harmonogramu, jenž není součástí této bakalářské práce. 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád, který vede pod ulicí Na Mlýnici. 

Objekt bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci, která vede pod ulicí na Mlýnici. 

Přípojka na vedení NN, jenž vede souběžně s ulicí na Mlýnici, bude realizována vzduchem.  

Objekt bude napojen na informační a datové sítě pomocí datových rozvodů firmy O2, jež 

zajistí telefonní připojení a připojení k internetu. V celém objektu bude rovněž realizováno 

WIFI připojení.  

 

B.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném území 

Vypracování řešení technické a dopravní infrastruktury není předmětem ani součástí této 

bakalářské práce 

 

B.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

U navrhovaného objektu se v průběhu výstavby a během své životnosti nepředpokládají 

negativní dopady na životní prostředí. 

 

B.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikaci                                                                                                                                                        

Veškeré plochy navrhovaného stavebního objektu jsou přístupné všem osobám bez ohledu na 

omezení schopnosti pohybu a orientace. Všechny stavební úpravy byly navrženy v souladu 

s vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Při návrhu kapacity parkoviště bylo pamatováno na nutný počet míst pro osoby ZTP. 

 

B.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace  

Samotné průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace probíhalo na základě volně dostupných informací nebo na základě jednoduše 

měřitelných údajů a vlastností. Při realizaci stavby bude nutné zpracovat podrobné průzkumy. 

Tyto podrobné průzkumy nejsou předmětem řešení a tedy ani součástí této bakalářské práce. 

 

B.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Stavba je vytyčena na základě informací obsažených a dostupných v systému Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního. Tyto údaje byly dodávány v souřadnicovém formátu S-JTSK 

– Bpv. Jako podklad pro vytyčení stavby slouží výkres E.1 – Vytyčovací výkres obsažený 

v přílohách práce. 

 

B.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

provozní soubory 

SO č. 01 – Polyfunkční dům 

SO č. 02 – Parkoviště 

PS č. 01 – Výtah 

IO č. 01 – Kanalizační a vodovodní přípojka 

IO č. 02 – Energetické přípojky 
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B.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

U navrhovaného stavebního objektu se v průběhu jeho výstavby během jeho životnosti 

nepředpokládají jakékoliv negativní dopady na blízké okolí. Výstavba by neměla žádným 

způsobem narušovat postup realizace dalších staveb v rámci urbanistického řešení ani provoz 

staveb stávajících. 

B.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 

není uveden v části D.1.1 

Pracovníci budou proškoleni a seznámeni se všemi možnými riziky, zdroji ohrožení a 

zásadami bezpečného provozu na pracovišti. Všechny stavební práce budou probíhat 

v souladu v předpisy BOZP dokumentace a souvisejících norem ČSN. Zpracování 

dokumentace a předpisů BOZP není předmětem a tedy ani součástí této bakalářské práce. 

 

B.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Celá stavba je navržena tak, aby v průběhu její výstavby a životnosti nedošlo k jakýmkoliv 

poruchám vlivem statického působení a aby zajistila svým obyvatelům bezpečný pobyt a 

nedopustila tak případné: 

a) Zřícení stavby nebo části objektu 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření navrhované nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Při statických výpočtech a návrhu konstrukcí byl brát zřetel na estetiku a architektonický 

charakter budovy. 
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B.3 Požární bezpečnost 

Vnitřní provoz budovy a jeho charakter nebude nijak zvyšovat riziko případného vzniku 

požáru, přesto však bylo při navrhování stavby dbáno na splnění všech požárních požadavků. 

Stavební objekt bude posuzován autorizovaným technikem, který se vyjádří ke stanovení 

požárních únikových cest a rozmístění potřebné hasící techniky. 

Navržení technické dokumentace požární bezpečnosti není předmětem této práce a není tedy 

ani její součástí.   

 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Během užívání budovy v souladu s projektovou dokumentací ani v případě případné havárie 

nebo nehody se nepředpokládají jakékoliv negativní vlivy na okolní životní prostředí.  

Stavební objekt nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod ani půd a jeho provozem nebude 

docházet ke vzniku znečištění či ke změnám geologických podmínek ani horninového 

podloží. 

Stavba je navržena tak, aby dodržovala obecné zásady ochrany životního prostředí dle zákona 

č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

Během výstavby bude veškerý vzniklý stavební odpad shromažďován do sběrného kontejneru 

a pravidelně odvážen na skládku.  

 

B.5 Bezpečnost při užívání 

Během výstavby bude dbáno na dodržování předpisů a dokumentace BOZP. Veškerý stavební 

personál bude patřičně proškolen. Výkopy budou zabezpečeny proti sesuvu půdy a opatřeny 

prostředky zabraňující vzniku úrazu personálu. 
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Navrhovaný stavební objekt bude čtyřpodlažní. Pohyb osob po budově bude vždy chráněn 

před případným nebezpečím. V budově se nebude vyskytovat jakýkoliv pohyb nebo práce 

zaměstnanců ve výškách. Schodiště bude opatřeno zábradlím předepsané výšky. 

Veškeré použité stavební materiály jsou zdravotně nezávadné. 

 

B.6 Ochrana proti hluku 

Samotná navrhovaná stavba bude proti hluku účinně chráněna svou navrhovanou nosnou 

konstrukcí. Samotný stavební objekt nebude zdrojem hluku a nebude tedy rušit okolní budovy 

a objekty. Jediným souvisejícím zdrojem hluku budou automobily přijíždějící a odjíždějící na 

a z přilehlého parkoviště. Objekt splňuje požadavky na ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. V souladu 

s nově navrhovanou urbanistickou strukturou a ve snaze o lepší včlenění stavebního objektu 

do okolní zástavby nebude mít pozemek žádné oplocení. 

 

B.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná 

ochrana budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Detaily jsou 

řešeny tak, aby se zabránilo nežádoucím tepelným ztrátám a aby se důsledně přerušily 

všechny případné tepelné mosty. 

 

B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Veškeré plochy navrhovaného stavebního objektu jsou přístupné všem osobám bez ohledu na 

omezení schopnosti pohybu a orientace. Všechny stavební úpravy byly navrženy v souladu 

s vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  



- 35 - 

Při návrhu kapacity parkoviště bylo pamatováno na nutný počet míst pro osoby ZTP. 

 

 

B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

a) povodně:  V dané lokalitě není předpokládáno zvýšené riziko záplav. Stavební 

pozemek se nachází asi 750 m od řeky Odry a 900 m od řeky Ostravice. 

b) sesuvy půdy:  Pozemek je umístěn na rovinatém území, jakékoliv sesuvy půdy proto 

nehrozí. 

c) poddolování:  Není předmětem řešení bakalářské práce. 

d) seismicita: Pozemek leží v oblasti s minimální seismickou aktivitou a jejími vlivy, 

není tedy nutno řešit. 

e) radon Při provedeném radonovém průzkumy nebyly zjištěny hodnoty 

přesahující limity a vyžadující jakékoliv speciální opatření. 

 

B.10 Ochrana obyvatelstva 

Po stavbě se nepožaduje, aby plnila účel ochrany obyvatelstva, jakékoliv zařízení určená pro 

takové účely se tedy nenavrhují. Informování či případná evakuace uživatelů objektu bude 

zajištěna na základě opatření stavebníka. 

 

B.11 Inženýrské stavby 

a) řešení dopravy:  

Současné dopravní situace v okolí pozemku nevyžaduje žádné rozsáhlé zásahy či úpravy. 

K zajištění napojení stavby na současnou dopravní infrastrukturu bude vybudována obslužná 
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komunikace, která propojí ulice Na Mlýnici a Elišky Krásnohorské. U této silnice bude 

navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání (z toho jedno pro osoby ZTP). 

 

b) zásobování vodou:  

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád, který vede pod ulicí Na Mlýnici. 

 

c) odvodnění území a zneškodňování odpadních vod:  

Objekt bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci, která vede pod ulicí na Mlýnici. 

 

d) zásobování energiemi:  

Přípojka na vedení NN, jenž vede souběžně s ulicí na Mlýnici, bude realizována vzduchem.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav:  

Před zahájením vlastní realizace výstavby bude malé množství vykopané zeminy uskladněno 

k případnému dosypání terénních nerovností, nepotřebný zbytek bude odvezen na skládku. 

Na pozemku budou prováděny úpravy zeleně jako sekání trávy a ořezávání stromů.  

 

f) datové připojení a komunikace:  

Objekt bude napojen na informační a datové sítě pomocí datových rozvodů firmy O2, jež   

zajistí telefonní připojení a připojení k internetu. V celém objektu bude rovněž realizováno 

WIFI připojení.  

 

Podrobný návrh IS a přípojek včetně určení požadovaných průměrů trubek přípojek atd. není 

součástí řešení této práce. 
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B. 12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud 

se ve stavbě vyskytují) 

Jednalo by se o: 

PS č. 01 – Výtah 

Netýká se daného projektu 
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C. Situační výkresy 

 

C.1 Situace širších vztahů 

C.2 Architektonická situace 

C.3 Koordinační situace 

 

Doloženo v samostatné příloze 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.1 Technická zpráva 

 

D.1.1.1.a Účel objektu 

Hlavními funkcemi stavebního objekt č. 01 budou komerční pronajímání ploch použitelných 

pro komerci, podnikání či administrativu a funkce bydlení. Samotná stavba bude mít spíše 

méně rozsáhlý a tím pádem i klidnější provoz. U podniků v ní umístěných se počítá spíše 

s návštěvou pravidelné klientely než s velkým počtem nových potenciálních zákazníků. 

 

D.1.1.1.b Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavební pozemek se nachází v ostravském městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

v k.ú. Ostrava – Přívoz. Pozemek je téměř rovinatý a leží u křížení ulic Palackého a na 

Mlýnici. Výměra pozemku je 1 169 m
2
. Pozemek se nachází na parcelách č. 258, 343/1, 

343/2, 522, 523, 537/4, 537/8, 587/5, které jsou v nově navrhovaném urbanistickém řešení 

nevyužívané. 
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Řešený pozemek je součástí územně plánovací dokumentace Územního plánu města Ostravy 

(schválený 17.5.2011) a je veden jako živnostenské území, což v podstatě povoluje změny 

zde navrhovaného charakteru. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této 

zóně, které jsou vymezeny v přílohách k vyhláškám o závazných částech územního plánu 

města Ostravy, vyplývá, že navrhovaná stavby svým funkčním využitím tj. administrativa, 

služby, bydlení spadá mezi vhodné využití.  

Před začátkem výstavby bude u severní strany pozemku vybudována obslužná komunikace 

spojující ulice Na Mlýnici a Elišky Krásnohorské. Ta bude během realizace projektu fungovat 

jako jeden z vjezdů na staveniště (druhým bude vjezd z ulice Na Mlýnici). Po dokončení 

výstavby bude nová komunikace sloužit jako obslužná komunikace pro tento a ještě další tři 

objekty. U severního okraje pozemku, na němž se nalézá SO č. 01, bude v návaznosti na výše 

popsanou obslužnou komunikaci navrženo parkoviště pro celkem 8 parkovacích míst (z toho 

jedno pro osoby ZTP). 

 

Polyfunkční dům 

SO č.01 je ve své jedné polovině třípodlažní budovou, v polovině druhé potom budovou 

čtyřpodlažní. Jedná se o nepodsklepený objekt čtvercového půdorysu se stranou délky 12,5 m. 

Výška třípodlažní části dosahuje v nejvyšším bodě – horní hraně zasklení světlíku 9,95 m. 

Výška čtyřpodlažní části je v nejvyšším bodě 12,35m. Nosnou konstrukci stavby tvoří 

železobetonový monolitický skelet. Obě části objektu budou zastřešeny plochou střechou se 

sklonem 2%. Sklon střechy bude směřovat směrem od středu objektu k jeho krajům. 

Odvodnění obou střešních rovin je řešeno pomocí podokapních žlabů. 

Dispoziční řešení objektu je ve všech podlažích s výjimkou 4. NP velmi obdobné. Od severní 

zdi směrem k jižní objekt vždy protíná chodba. V jihovýchodní části objektu se nachází 

dvouramenné železobetonové schodiště a výtah spojující navzájem všechna podlaží.  

V 1. NP objektu se bude nacházet butik, kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Dále také sociální 

zařízení a šatna pro zaměstnance kadeřnictví, manikúry a pedikúry, stejně jako sociální 

zařízení pro zaměstnance butiku a handicapované návštěvníky.  

Ve 2. NP se nachází dvě pronajímatelné kanceláře a zasedací místnost. Krom toho zde 

nalezneme sociální zařízení pro muže i ženy a kuchyňku a denní místnost pro zaměstnance. 
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Ve 3. NP se nachází fotoateliér a jeho zázemí, pracovna, sociální zařízení a maskérna. 

Ve 4. NP se nachází byt 2+kk o výměře 48,5 m
2
. 

 

D.1.1.1.c Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění  

Zastavěná plocha SO č. 01:     156,3 m
2
 

Užitná plocha:       149,6 m
2
  

Zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti objektu:  100 m
2
 

Obestavěný prostor:      1737,5 m
3
 

Venkovní parkovací stání:     7 volných 

Venkovní parkovací stání pro handicapované:  1 volné 

Předpokládané náklady na výstavbu objektu:  20 000 000 Kč  

Kapacita pracovních míst     9-10 

 

Přímé denní osvětlení je zajištěno prosklenými fasádami a okny ve fasádě a splňuje 

požadavky ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov. 

 

D.1.1.1.d Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodněním vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Zemní práce 

Díky faktu, že stavba bude probíhat na místě jiné stavby, nebude zapotřebí odstraňovat ornici. 

Zemní práce budou probíhat dle specifikací ve zvláštní geodetické dokumentaci, která není 

součástí bakalářské práce. Výkopové práce budou probíhat jako otevřené, v případě nutnosti 

bude použito pažení proti sesuvu. Hloubka základová spáry bude v nejhlubším místě 
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dosahovat 1,6 metru vzhledem k úrovni okolního terénu. Přebytečná zemina z výkopů bude 

odvezena na skládku. Všechny stavební práce budou podléhat předpisům BOZP, které budou 

specifikovány ve zvláštní dokumentaci, jež není součástí této bakalářské práce.  

 

Základové konstrukce 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu podloží bylo zjištěno příznivé složení 

základové půdy a podkladních vrstev. Hladina podzemních vod je pod úrovní základové 

spáry. 

Jako optimální způsob založení stavby byla určena kombinace základových patek a pásů. 

Všechny sloupy budou mít shodný tvar i hloubku založení základových patek. Patky budou 

mít půdorysné rozměry 1 400 x 1 400 mm. Výška patek bude 1 335 mm. Základové pásy se 

budou nacházet hlavně mezi základovými patkami po obvodu objektu. Jejich šířka bude 600 

mm a největší jejich největší výška dosáhne 1 335 mm. Po vyhloubení jam do nich bude 

vloženo bednění a poté provedena vlastní betonáž. Složení, konzistence a třída betonu bude 

vycházet ze speciálního geotechnického projektu. Zvolena byla třída betonu C25/30, která se 

svými vlastnostmi jeví jako vhodná. Na vybetonování základových patek a pásů naváže 

realizace podkladní konstrukce podlah v 1. NP a svislých nosných konstrukcí v 1. NP. Vlastní 

konstrukci podlahy budou tvořit podkladní betonová vrstva, hydroizolace HDPE a vrstva 

tepelné izolace XPS. 

 

Konstrukční systém a svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosný systém budovy bude tvořit železobetonový monolitický skelet. Veškeré části 

systému budou tvořeny z monolitických prvků. Vhodnou pevnostní třídou byla opět zvolena 

C25/30. Modulová vzdálenost mezi jednotlivými sloupy je 5 800 mm, která umožňuje volnost 

dispozičního i estetického řešení. Modul se pravidelně opakuje v obou směrech. Přenos 

zatížení z podlaží do základových konstrukcí probíhá pomocí železobetonových sloupů 

čtvercového půdorysu o rozměru strany 400 mm. Celý konstrukční systém je zhotoven 

výhradně ze železobetonu.  
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Na výplňové konstrukce a stěny budou použity tvárnice a příčkovky P2/500R a P4/500R 

značky YTONG. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny vodorovné nosné konstrukce budou opět tvořeny výhradně z monolitického 

železobetonu. Stejně jako u všech ostatních částí stavby bude použit beton pevnostní třídy 

C25/30. Celý konstrukční systém je řešen jako deskový (bezprůvlakový) skelet. Desky budou 

křížem vyztužené a výztuž bude u sloupů zesílena, aby se předešlo případnému riziku 

„propíchnutí“ desky sloupem. Stropní desky budou mít tloušťku betonové vrstvy tl. = 200 

mm. Tato tloušťka desky je shodná ve všech podlaží s výjimkou stropu 4. NP, kde bude 

tloušťka desky 250 mm. Jediné průvlaky, které se budou v celém systému vyskytovat, budou 

průvlaky podpírající mezipodesty schodiště. Jejich šířka bude 250 mm a výška 400 mm. Tyto 

průvlaky budou tvořit s deskami jeden celek.  

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu bude tvořit jednovrstvá nepochůzí střecha. Objekt je přibližně v polovině 

rozdělen na dvě části, z nichž jedna končí nad 3. NP a druhá pokračuje až nad 4. NP. Obě tyto 

části jsou zakončeny střechou s identickou skladbou vrstev. Skladba střech bude v podstatě 

tvořena nosnou ŽB deskou, na které bude položena vlastní vyspádovaná střešní skladba. Ve 

střeše nad 3. NP se nacházejí tři sedlové, pravoúhlé světlíky obdélníkového půdorysu. Jejich 

rozměry budou 3 200 x 1 200 mm. Výrobcem světlíků je firma Schüco.  

 

Schodiště 

V rámci objektu je navrženo jedno schodiště, které bude dvouramenné a bude mít tvar 

písmene „U“. Schodiště bude propojovat všechna čtyři NP. Bude kotveno vždy do ŽB 

konstrukce výtahové šachty a jeho mezipodesta bude vždy kotvena do průvlaku, který ji bude 

zároveň podpírat. Vlastní schodiště bude vyrobeno ze železobetonu. Šířka schodišťového 

ramene bude ve všech částech schodiště shodná a bude 1 200 mm. Schodiště bude opatřeno 

kovovým zábradlím ve výšce 1 100 mm. 
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Výtah 

V objektu se bude nacházet jeden výtah. Bude se jednat o výtah firmy Garaventa lift, 

výrobcem označovaný jako „Domácí výtah“. Rozměry kabiny výtahu budou 1 400 x 1 100 

mm. Výtah bude spojovat všechna podlaží a slouží nejen k přepravě zaměstnanců, ale také 

umožňuje bezbariérový přístup do všech podlaží budovy.  

 

Výplně otvorů 

Fasády jsou z velké části tvořeny proskleným fasádním systémem Schüco FW 60+ 

s hliníkovým rámem natřeným šedou barvou. Fasádní systém je vertikálně členěn na tři části, 

kdy vždy spodní část je neprůhledná. Zbývající dvě části nad ní již průhledné jsou. 

Horizontálně je prosklená fasáda sloupky rozdělena do pravidelného rastru, který má až na 

výjimky modul 610 mm. Sloupky jsou nezakryté, plně přiznané. Způsoby kotvení systému, 

navázání na konstrukci, řešení tepelných mostů, hydroizolace a další informace jsou řešeny a 

obsaženy v pozdějších částech této dokumentace. 

Na východní fasádě objektu se objevují krom výše popsaného fasádního systému také okna 

Progress Elite, jejichž rám je natřen šedou barvou. Okna se vyskytují v prvních třech 

podlažích. V každém podlaží je celkem 5 ks těchto oken. Jednotný rozměr všech oken je 510 

x 1 000 mm. Okna jsou podrobněji popsána ve výkrese „Výpisu výplní otvorů“. 

Vstup do objektu umožněn ze severu a z jihu trojdílnými, automatickými posuvnými dveřmi 

Geze Slimdrive Sl. Jejich rámy jsou nabarveny šedou barvou. 

Vstupní dveře a okna budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1 W/m
2
*K

-1
). 

  

Úpravy povrchů 

Prosklené části fasády jsou tvořeny většinou fasádním systémem Schüco FW 60+. Menší část 

prosklených částí fasády tvoří okna Progress Elite. Sloupky a rámy fasádního systému stejně 

jako rámy oken jsou natřeny šedou barvou. Všechny sloupky a rámy prosklené fasády jsou v 

pohledu přiznány a ničím nezakryty. Obvodové stěny budou oboustranně omítnuty omítkou 

Baumit MVR Uni bílé barvy. V místnostech se sociálním zařízením bude proveden keramický 



- 45 - 

obklad stěn. Obklad bude na výše uvedenou omítku lepen tmelem s hydroizolačními 

vlastnostmi. Spáry budou zaspárovány hmotou s protiplísňovou přísadou. 

 

Podlahy 

Podlahy v objektu budou tvořeny odolnou keramickou dlažbou firmy RAKO, řada Fashion. 

Při návrhu povrchů podlah bylo pamatováno na maximální funkčnost, estetiku a snadnou 

údržbu. Barva dlažby se mění v závislosti na podlaží, části objektu a využití prostoru. 

Podrobný popis podlah je obsažen v příloze – Výpis skladeb.   

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace objektu proti zemní vlhkosti je vytvořena pomocí HDPE fólie PENEFOL 950. Ve 

spodní stavbě je izolace vedena jak horizontálně, tak vertikálně, aby byla zajištěna kompletní 

ochrana proti vlhkosti a podzemní vodě. Použitá hydroizolace zároveň slouží i jako 

protiradonová izolační vrstva. 

 

Tepelné a akustické izolace 

Obvodový plášť budovy bude zateplen pomocí izolace URSA XPS tl. 250 mm. Střešní 

konstrukce bude zateplena opět izolací URSA XPS tl. 180 mm. Akustická izolace stropních 

desek bude tvořena izolací EPS - Styroflor T4 tl. 50 mm.   

 

Klempířské prvky 

Veškeré použité klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Prvky jsou 

podrobněji popsány ve výkrese Výpisu klempířských prvků. 
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Truhlářské výrobky 

Ve 2. NP objektu se budou nacházet dva kusy identických skříňových příček. Jejich celkové 

rozměry budou délka: 5 950 mm, šířka: 630 mm, výška: 2 650 mm. Tento prvek je podrobněji 

popsán ve výkrese Výpisu truhlářských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Po obvodu schodiště ve výšce 1 100 mm od nášlapné plochy stupně bude vedeno kovové 

zábradlí. To bude kotveno do ŽB konstrukce schodiště. Mezi sloupky bude natažen nerezový 

drát. Podrobněji je tento prvek popsán ve výkrese Výpisu zámečnických výrobků.  

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná 

ochrana budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Detaily jsou 

řešeny tak, aby se zabránilo nežádoucím tepelným ztrátám a aby se důsledně přerušily 

všechny případné tepelné mosty. 

Obvodový plášť budovy bude zateplen pomocí izolace URSA XPS tl. 250 mm. Střešní 

konstrukce bude zateplena opět izolací URSA XPS tl. 180 mm. Akustická izolace stropních 

desek bude tvořena izolací EPS - Styroflor T4 tl. 50 mm.   

Vstupní dveře a okna budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1 W/m
2
*K

-1
). 

Tepelné jsou pouze informativní. Podrobnější řešení problematiky není předmětem této práce. 

 

D.1.1.1.e Způsob založení objektu o ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu a hydrogeologického průzkumu 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu podloží bylo zjištěno příznivé složení 

základové půdy a podkladních vrstev. Hladina podzemních vod je pod úrovní základové 

spáry. 
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Jako optimální způsob založení stavby byla určena kombinace základových patek a pásů. 

Všechny sloupy budou mít shodný tvar i hloubku založení základových patek. Patky budou 

mít půdorysné rozměry 1 400 x 1 400 mm. Výška patek bude 1 335 mm. Základové pásy se 

budou nacházet hlavně mezi základovými patkami po obvodu objektu. Jejich šířka bude 600 

mm a největší jejich největší výška dosáhne 1 335 mm. Po vyhloubení jam do nich bude 

vloženo bednění a poté provedena vlastní betonáž. Složení, konzistence a třída betonu bude 

vycházet ze speciálního geotechnického projektu. Zvolena byla třída betonu C25/30, která se 

svými vlastnostmi jeví jako vhodná. Na vybetonování základových patek a pásů naváže 

realizace podkladní konstrukce podlah v 1. NP a svislých nosných konstrukcí v 1. NP. Vlastní 

konstrukci podlahy budou tvořit podkladní betonová vrstva, hydroizolace HDPE a vrstva 

tepelné izolace XPS. 

 

D.1.1.1.f Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Během užívání budovy v souladu s projektovou dokumentací ani v případě případné havárie 

nebo nehody se nepředpokládají jakékoliv negativní vlivy na okolní životní prostředí.  

Stavba je navržena tak, aby dodržovala obecné zásady ochrany životního prostředí dle zákona  

Stavební objekt nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod ani půd a jeho provozem nebude 

docházet ke vzniku znečištění či ke změnám geologických podmínek ani horninového 

podloží. 

V navrhované stavbě nebudou umístěna žádná zařízení, jež by mohla působit jako zdroj 

elektromagnetického záření do venkovního prostoru. 

Při realizaci výstavby, provádění stavebních prací, při pracích dokončovacích i při samotném 

užívání a provozu objektu bude se vzniklými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. a vyhlášek č. 381 a č. 383/2001. 

Třídění a likvidace odpadu vzniklého během provozu budovy bude prováděna v souladu se 

všemi ekologickými předpoklady na její likvidaci.   
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Zatřízení odpadu 

a) běžný komunální odpad – směsný odpad do kontejneru, zajištění jeho odvozu a likvidace 

přes smluvního partnera, např.: OZO Ostrava s.r.o. 

b) splaškové a dešťové vody – budou jímány potrubím do revizní šachty a poté přípojkou 

svedeny do jednotné kanalizace 

 

Předpokládané odpady vznikající při výstavbě SO, tříděny dle vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

číslo   název     kategorie 

03 01   odřezky, dřevěná deska   0 

12 01 02  ostatní železný kov    0 

17 01 01  beton      0  

17 01 02  cihla      0 

17 02    dřevo      0 

17 03 01  asfalt s obsahem dehtu   N 

17 04 11  kabely      0 

17 05   zemina nebo kameny    0 

17 09   směsný stavební a demoliční materiál N  

20 01    odpad získaný odděleným sběrem  0 

20 03 01  směsný komunální odpad   0 
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D.1.1.1.g Dopravní řešení 

Současné dopravní situace v okolí pozemku nevyžaduje žádné rozsáhlé zásahy či úpravy. 

K zajištění napojení stavby na současnou dopravní infrastrukturu bude vybudována obslužná 

komunikace, která propojí ulice Na Mlýnici a Elišky Krásnohorské.  

Na začátku realizace stavby bude vybudován nejdříve SO č. 2 - parkoviště, které bude přímo 

napojeno na výše uvedenou obslužnou komunikaci. Poté dojde k realizace inženýrských sítí. 

 

D.1.1.1.h Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové 

opatření 

a) povodně:  V dané lokalitě není předpokládáno zvýšené riziko záplav. Stavební 

pozemek se nachází asi 750 m od řeky Odry a 900 m od řeky Ostravice. 

b) sesuvy půdy:  Pozemek je umístěn na rovinatém území, jakékoliv sesuvy půdy proto 

nehrozí. 

c) poddolování:  Není předmětem řešení bakalářské práce. 

d) seismicita: Pozemek leží v oblasti s minimální seismickou aktivitou a jejími vlivy, 

není tedy nutno řešit. 

e) radon Při provedeném radonovém průzkumy nebyly zjištěny hodnoty 

přesahující limity a vyžadující jakékoliv speciální opatření. 

 

Objekt splňuje ustanovení vyhlášky na zajištění radiační ochrany – hodnoty objemové aktivity 

radonu (OAR) v měřených místnostech jsou nižší, než směrná hodnota 400 Bq/m
3
 (§95, odst. 

1a, vyhl. 307/02 Sb.). 
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D.1.1.1.i Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Všechny obecné požadavky na výstavbu vycházející z vyhlášky č. 501/2006 Sb. (Vyhláška o 

obecných požadavcích na využívání území) a 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na 

stavby) a dalších byly splněny. Stavba respektuje obecné požadavky na výstavbu a bude 

respektovat ČSN, platné vyhlášky, předpisy a technologické postupy týkající se výstavby, 

zejména v oblasti BOZP a požární ochrany. 
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D.1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko výkresu Formát 

D.1.1.2.1 Půdorys základů 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.2 Půdorys 1. NP 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.3 Půdorys 2. NP 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.4 Půdorys 3. NP 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.5 Půdorys 4. NP 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.6 Řez A-A´ 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.7 Řez B-B´ 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.8 Výkres stropů 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.9 Půdorys střechy 1:50 A1=8xA4 

D.1.1.2.10 Severní pohled 1:100 A3=2xA4 

D.1.1.2.11 Východní pohled 1:100 A3=2xA4 

D.1.1.2.12 Jižní pohled 1:100 A3=2xA4 

D.1.1.2.13 Západní pohled 1:100 A3=2xA4 

D.1.1.2.14 Specifikace prvků 1:50 A4 

D.1.1.2.15 Vizualizace  A3=2xA4 

D.1.1.2.16 Detail 1:10 A3=2xA4 

    

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční část 

Není řešena v této bakalářské práci 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno v této bakalářské práci 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

Není řešena v této bakalářské práci 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není řešena v této bakalářské práci 
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E. Dokladová část 

 

E.1 Vytyčovací výkres SO č. 1 

 

Doloženo ve zvláštní příloze 
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Závěr 

 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro budovu Polyfunkčního domu, která se bude nacházet na 

území obce Ostrava – Přívoz.  

Řešení ve vypracované dokumentaci přímo navazuje na studii území a nový urbanistický 

návrh řešený v rámci předmětu Ateliérová tvorba III a dále na samotnou návrh stavebního 

objektu řešený v rámci Ateliérové tvorby IV. Ke stavebnímu objektu byla v rámci Ateliérové 

tvorba Va řešena také dokumentace pro stavební povolení. 

Hlavním předmětem mé práce byl návrh budovy Polyfunkčního domu v rámci nově 

navrhované urbanistické struktury. Budova svým účelem zajisté napomůže rozvoji a esteticky 

vhodně doplní celé navrhované území. 

V průběhu řešení celého projektu a s ním spojených problémů a úskalí jsem se naučil 

mnohému. Nabyl nové zkušenosti, objevil nové možnosti řešení, nové materiály, nové a jiné 

pohledy na řešení specifických problémů. Nabyté vědomosti, poznatky a zkušenosti zajisté 

využiji dále v mém studiu a v praktickém využití. 

Rozsah práce vychází ze zadání a požadavků vedoucího práce. 
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a geodetické informace 

http://www.dektrade.cz   střešní hydroizolace 

http://www.dosteba.cz  prvky kotvení v tepelné izolaci 

http://www.graventalift.cz   nabídka a přehled výtahových systémů 

http://www.okna-progress.cz  okna 

http://www.schueco.com   fasádní systémy, světlíky 

http://www.stavebnistandardy.cz  podklady pro výpočet odhadů ceny stavby 

http://styrotrade.cz/   akustická izolace podlah 

http://www.ursa.cz/   tepelná izolace 

http://www.ytong.cz    systém YTONG 

 

Katalogové listy 

Viz. Příloha č. 1 

 

http://www.baumit.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.dosteba.cz/
http://www.graventalift.cz/
http://www.okna-progress.cz/
http://www.schueco.com/
http://www.stavebnistandardy.cz/
http://styrotrade.cz/
http://www.ursa.cz/
http://www.ytong.cz/
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Použitý software 

Adobe Fireworks CS5 (demoverze) 

Artlantis 5.1 (studentská verze) 

Autocad 2012 (studentská verze) 

Foxit PDF Creator (plná verze) 

Graphisoft Archicad 15 (studentská verze) 

Microsoft Office 2010 (plná verze) 

PDF24 Creator (plná verze) 
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Schüco FW 60+: Systémová řešení pro vertikální fasády a průhledné střešní konstrukce 

S tepelně izolovanými a v praxi ověřenými profilovými zavěšenými fasádními systémy 

Schüco FW 50
+
 a FW 60

+
 lze koncepčně i výtvarně realizovat zcela rozdílné vertikální fasády 

a průhledné střešní konstrukce - především s velkými rastrovými roztečemi a konstrukčními 

výškami, segmentace směrem ven či dovnitř. 

Tvary střech: od pultových střech až po doširoka se rozpínající půlkruhové oblouky 

velkokapacitních objektů, jakými jsou např. nákupní střediska nebo správní budovy. 

Nadstandardní varianty tepelné izolace .HI přitom garantují dodržení aktuálních 

energetických standardů, jakými jsou německá norma EnEV a britský Dokument L. 

 

 Úzká pohledová šířka profilů 50 resp. 60 mm 

 Možnosti realizace velkých rastrových roztečí a konstrukčních výšek - díky zatížení 

skel až do 6 kN 

 Široká nabídka krycích lišt umožňuje realizaci nejrůznějších designových variant 

zvýrazňujících fasádu, např. viditelně sešroubovanými krycími lištami, plochými 

lištami nebo lištami kovového vzhledu 

 FW 50
+
 / FW 60

+
 s možností zdůraznění horizontálního či vertikálního profilu, 2-

strané v přímce uspořádané uložení 

 Možnost realizace variant s odolností vůči průstřelu , vloupání a účinkům výbuchu 

 Použitelné také jako protipožární fasáda (BF) 

 Bleskosvod skrytě integrovaný do fasádního systému 

 Průhledné střešní konstrukce kombinovatelné se všemi střešními okny Schüco Royal S 

 Jednoduchá a rychlá montáž díky vysokému stupni prefabrikace 

Schüco FW 50
+
 CW / FW 60

+
 CW: Tepelně-klimatizační fasády 

Schüco systémy FW 50
+
 CW a FW 60

+
 CW pro tepelně-izolační fasády jsou vhodné pro 

adaptaci všech hladkých a plošných výplní a obsahují všechny komponenty potřebné pro 

připevnění na stěnu a upevnění nosné konstrukce. 

Další pozitivum: značné zkrácení doby výstavby, neboť lze paralelně provádět montáž fasády 

a budování interiéru. 

 Velmi ekonomická řešení – díky kombinovanému způsobu výstavby 

 Velká flexibilita při koncipování chladícího a izolačního úseku 
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Skladba SK1 – skladba podlahy 1. NP 

- Keramická dlažba + lepicí tmel 

- Betonová mazanina      50 mm 

- Separační vrstva – PE fólie 

- Tepelná izolace XPS      150 mm 

- Hydroizolace HDPE Penefol 950 

- Podkladní beton      150 mm 

- Zhutněný štěrk      200 mm 

- Původní zemina 

Skladba SK2 – skladba zpevněných ploch v blízkosti objektu 

- Betonová dlažba      40 mm 

- Kamenivo frakce 5-8mm     50 mm 

- Podkladní štěrkopísek     290 mm 

- Nasypaná zemina 

- Původní zemina 

Skladba SK3 – skladba podlah mezi podlažími 

- Keramická dlažba + lepicí tmel 

- Betonová mazanina      40 mm 

- Ochranná separační PE fólie 

- Akustická izolace EPS – Styrofloor T4   50 mm 

- Železobetonová stropní deska    200 mm 

- Omítka stropu – vnitřní omítka Baumit MVR Uni  10 mm 
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Skladba SK4 – skladba střechy nad 4. NP 

- Asfaltové pásy SBS Topdek Cover Pro 

- Tepelná izolace XPS      180 mm 

- Parozábrana – PE fólie 

- Spádová vrstva – Keramzitbeton 

- Železobetonová stropní deska    250 mm 

- Vnitřní omítka Baumit MVR Uni    10 mm 

Skladba SK5 – skladba obvodové stěny 

- Venkovní omítka Baumit MVR Uni    20 mm 

- Tepelná izolace XPS      150 mm 

- Přesné tvárnice YTONG P2/500    300 mm 

- Vnitřní omítka Baumit MVR Uni    10 mm 

Skladba SK6 – obvodová prosklená fasáda Schüco FW 60+ 

 

 

 

 

 

 

 


