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Anotace 

 

WILCZEK, S. Radnice - Hrušov: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 48 s. 

Vedoucí práce: Rozsypal, D. 

 

Bakalářská práce s názvem „Radnice - Hrušov“ ve studijním oboru architektura a 

stavitelství navazuje na ročníkový projekt předmětu ateliérová tvorba III a IV. Tento 

projekt je rozveden do stupně projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Projekt vychází z konceptu nové, funkční zástavby v lokalitě Hrušov. Budova má 

plnit funkci administrativního vedení obce, důraz je kladen na jednoduchost 

a ucelenost fasád. Práce je dělena na textovou a výkresovou dokumentaci. V úvodu 

textové části je předloženo její řešení a z toho vyplývající variantní zpracování. V 

další fázi této části je vypracovaná průvodní a technická zpráva k objektu. Vše 

doplňuje výkresová dokumentace včetně přiloženého architektonického detailu. 

Cílem bylo vytvořit stavbu vyhovující daným požadavkům, jenž je schopná provozu 

a užívání. 

 

Klíčová slova 

Radnice, porotherm, architektura. 
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Abstract 

 

WILCZEK , S. Hall - Hrušov : Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of 

Ostrava , Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2014 , 48 p , 

Supervisor: Rozsypal , D. 

 

Bachelor thesis titled " Town Hall - Hrušov " in the field of architecture and 

engineering class project builds on the subject of studio work III and IV . This project 

is distributed to the stage of project documentation for construction. The project is 

based on the concept of a new , functional buildings in Hrušov . The building is to 

perform the function of the administrative leadership of the community , the 

emphasis is on simplicity and consistency facades. The work is divided into text and 

drawings. At the beginning of the text is submitted to the solution and the resulting 

variant processing. The next phase of this section is developed and accompanying 

technical report for the property. All supplements including the attached drawings 

architectural detail. The objective was to create a building complying with these 

requirements , which is capable of operation and use . 

 

Keywords 

Town hall, porotherm, architecture. 
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Seznam použitého značení 

ATT  ateliérová tvorba 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.  Balt po vyrovnání (výškový systém) 

C x/x  třída pevnosti betonu 

ČÚZK  český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČSN  česká státní technická norma 

ČSN EN česká státní technická norma harmonizovaná s evropskou normou 

DN  dimenze potrubí 

EPS  expandovaný polystyrén 

HI  hydroizolace 

m.n.m  metr nad mořem 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

NTL  nízkotlaké plynové vedení  

p.č.  parcelní číslo 

Sb.  sbírka zákonů 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě 

SO  stavební objekt 

TI  tepelná izolace 

XPS  extrudovaný polystyrén 
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je návrh budovy radnice s kavárnou v městské 

části Ostrava-Hrušov.  

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

zejména průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona 

o územním plánování a stavebním řádu. Obsahem průvodní zprávy jsou základní 

údaje o stavbě a stavebním pozemku. Technická zpráva popisuje architektonické 

a konstrukční a technické řešení objektu.  

Výkresová část obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně 

vizualizací, výpisu specifikací prvků, architektonický detail a půdorys kavárny 

s vybavením.  

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byly architektonické studie z 

ATT III a IV. 
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URBANISTICKÁ STUDIE 

Urbanistická studie vychází z ATT III, kde se řešilo území městské části 

Ostrava - Hrušov. Zde bylo území rozděleno do několika zón podle účelu budoucí 

výstavby a návrhů. Takto bylo definováno i centrum obce, kolem kterého se začala 

navrhovat zástavba. Tento projekt se zabývá pokračováním v návrhu radnice stojící 

právě v centru obce na kraji náměstí. 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

V ATT IV byla vypracovaná studie kulturního centra, která byla dopracována 

jako dokumentace pro stavební povolení v předmětu ATT Va, v rámci bakalářské 

práce jako dokumentace pro provádění staveb.  

Jedná se o třípodlažní budovu, tvořenou stěnovým systémem Porotherm. Účel 

stavby je doplnit zatím chybějící občanskou vybavenost obce. Objekt je na okraji 

navrhovaného náměstí a je navrhován s rovnou střechou, resp. atikou. Fasády domu 

jsou koncipovány jako přísně geometrické s hlavním akcentem vstupu. 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby:  Novostavba radnice v Ostravě - Hrušově 

b) Kraj:    Moravskoslezský  

 Okres:    Ostrava 

 Pověřená obec:  Hrušov 

 Stavební úřad:  Ostrava 

 Obec:    Ostrava 

 Katastrální území:  Ostrava - Hrušov 

 Parcelní číslo:  19/2 

c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Jméno:   Martin Bakalář 

Adresa:   Stavební 4, Ostrava - Poruba 

Kontakt:   e-mail: martin.bakalar@gmail.com 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Projektant 

Jméno a titul(y):  Stanislav Wilczek 

Adresa:   K Rybníku 1231, 735 14 Orlová - Poruba 

Kontakt:   tel.: +420 603 304 260 

     e-mail: stanislav.wk@seznam.cz 
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b) Konzultanti 

Ing. arch. Dušan Rozsypal (vedoucí práce) 

Ing. Filip Čmiel (konzultant) 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

a) Základní informace o rozhodnutích nebo o opatřeních, na jejichž 

základě byla stavba povolena  

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 

jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 

stavby 

Projekt navazuje na předchozí práce vypracované na Fakultě stavební,       

VŠB-TU Ostrava. 

Architektonická studie – ATT IV – vedoucí Ing. arch. Dušan Rozsypal 

Dokumentace pro stavební povolení – ATT Va – Ing. Jan Mareček 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Parcelní číslo: 19/2 

Výměra [m2]: 616,00 

Katastrální území: Ostrava - Hrušov 

Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý trávní porost 

Stavba na parcele: žádná  
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Území Hrušova je málo zastavěnou oblastí, po povodních v roce 1997 se 

zástavba musela zbourat. Nyní je zde jen několik průmyslových hal. Na stavební 

parcele se nenachází žádné objekty, v současnosti je bez využití. 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, 

atp.)  

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.  

d) Údaje o odtokových poměrech  

V lokalitě se stékají řeka Ostravice s řekou Odrou, jiné vodní plochy v blízkém 

okolí nejsou. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování 

Projekt stavby je navržen v souladu s platným územním plánem obce Ostrava.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektovaná stavba nezmění způsob využití navrhovaného území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky dotčených orgánu nebyly vzneseny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Provádění projektovaného objektu není závislé na žádných souvisejících 

a podmiňujících investicích. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle 

katastru nemovitostí 

Stavba bude prováděna na pozemku parc. č. 19/2, k.ú. Ostrava-Hrušov. 

Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky. 

A.4 Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

- SO 01 – Budova radnice s kavárnou    - nová stavba 

- SO 02 – Zásobovací komunikace    - nová stavba 

- SO 03 – Plynová přípojka      - nová stavba 

- SO 04 – Přípojka elektro      - nová stavba 

- SO 05 – Přípojka kanalizace     - nová stavba 

- SO 06 – Vodovodní přípojka     - nová stavba 

- SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace    - nová stavba 

- SO 08 – Dodaný výtah OTIS     - nová stavba 

b) Účel užívání stavby  

Objekt je navržen a bude sloužit jako administrativní budova s kavárnou, 

zabezpečující nároky na administrativní i společenské požadavky. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektovaná stavba má trvalý charakter. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů   

Na pozemku se nenachází žádné objekty.  



20 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Budova je celkově řešena jako bezbariérová stavba, splňuje požadavky na 

bezbariérový přístup dle vyhlášky č. 398/2009.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů  

Požadavky dotčených orgánu nebyly vzneseny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení   

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.  

h) Navrhované kapacity stavby  

- SO 01 

- Zastavěná plocha:    294,5 m2 

- Obestavěný prostor:  3 036,5 m3   

i) Základní bilance stavby  

Dokumentace bude předána realizační firmě, která bude zpracovávat 

položkový rozpočet, kde budou definovány měrné jednotky jednotlivých materiálů a 

hmot. Dešťová voda ze střechy bude odváděna vnitřními svody do stávající dešťové 

kanalizace.  

Při výstavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu. V rámci provozu 

stavby se předpokládá produkce do 0,5 m3 komunálního odpadu týdně. Při výstavbě 

a provozu stavby se předpokládají pouze běžné emise – odpadní voda, atd.   
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j) Základní předpoklady výstavby  

Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců. Bude určena v návaznosti na 

vyhlášení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby na základě smluvního 

vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem dle termínu předání stavby. 

Postup prací  

  Skrývka ornice, výkopy pro základy  

  Betonáž základů a podkladního betonu 

  Hydroizolace stavby  

  Výstavba svislých nosných konstrukcí v 1.NP  

  Výstavba prefa-monolit stropu nad 1.NP 

  Výstavba svislých nosných konstrukcí v 2.NP  

  Výstavba prefa-monolit stropu nad 2.NP 

  Výstavba svislých nosných konstrukcí v 3.NP  

  Povedení prefa-monolit střechy nad 3.NP 

  Osazení všech venkovních otvorů 

  Instalace TZB 

  Provedení vnitřních obkladů a podlahových vrstev 

  Oplechování konstrukcí 

  Vnější povrchové a finální úpravy terénu a okolí 

k) Orientační náklady na stavbu 

 23 250 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

- SO 01 – Budova radnice s kavárnou    - nová stavba 

- SO 02 – Zásobovací komunikace    - nová stavba 

- SO 03 – Plynová přípojka      - nová stavba 

- SO 04 – Přípojka elektro      - nová stavba 

- SO 05 – Přípojka kanalizace     - nová stavba 

- SO 06 – Vodovodní přípojka     - nová stavba 

- SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace    - nová stavba 

- SO 08 – Dodaný výtah OTIS     - nová stavba  

Objekt SO 02 a SO 08 není dále v dokumentaci řešen, je součástí dodávky 

dodavatelské firmy. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v městské části Ostrava-Hrušov na parcele č. 

19/2. Tato parcela je obdélníkového půdorysu, vhodná pro výstavbu domu. Na 

severní straně parcela navazuje na parcelu č. 18/1, kde se také plánuje nová výstavba. 

Totéž je na parcele č. 20/1, která sousedí s parcelou č. 19/2 z jihu. Ze západní strany je 

pozemek ohraničen ul. Hrušovská, z východu pak náměstím. Terén je rovinatý 

s minimálními rozdíly ve výškách. V současné době je na pozemku neudržovaná 

zeleň a není využíván. Bude zde zbudováno staveniště, za které zodpovídá budoucí 

dodavatel stavby.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Geologické poměry na území budoucí stavby v Ostravě-Hrušově jsou vhodné 

pro výstavbu dle regulačního plánu. Nebyl však proveden geologický průzkum 

přímo na místě stavby, vycházíme z dřívějších průzkumů v okolí parcely. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 V okolí staveniště se nachází ochranná pásma uzavřených důlních jam. Tato 

pásma jsou zaznačena v celkové situaci areálu. Ochranná pásma neovlivňují 

výstavbu ani užívání stavby. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 

apod. 

 Objekt se již nenachází v záplavovém území. Stojí v oblasti bývalé hlubinné 

těžby černého uhlí, nebyl však proveden průzkum stability zeminy. Předpokládáme, 

že vlastnosti půdy budou jako na nepoddolovaném území.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území  

 Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky. Během výstavby lze 

předpokládat dopravní omezení na ul. Hrušovská, kde se bude realizovat příjezdová 

komunikace. Tyto práce budou včas ohlašovány a případné uzávěry komunikace 

budou řešeny.   

Dešťová voda je napojena na stávající rozvody dešťové kanalizace. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 Při realizaci stavby se počítá v projektu s odstraněním křovin v oblasti stavby 

a zařízení staveniště.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):  

 Stavba nevyžaduje žádné zábory. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Navrhovaná stavba bude napojena na západní přilehlou komunikaci 

ul. Hrušovská v obci Ostrava-Hrušov.  

Vodovodní přípojka 

Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území 

byla na hranici pozemku vyvedena vodovodní přípojka. Přípojka je 

provedena v délce 15,8 m z trub PE100 RC D 32. Vodoměrná sestava je 

umístěna ve vodoměrné šachtě AQUA GEOTERM na pozemku stavebníka.  
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Kanalizační přípojka 

Odpadní přípojka je napojena na splaškovou kanalizaci. Kanalizační 

přípojka je ukončena před hranici pozemku revizní šachtou.  Kanalizační 

přípojka je napojena do stávajícího kanalizačního řadu. 

Plynová přípojka 

Od napojení je uložená v zemi, končí v nice na fasádě objektu. Zde se 

nachází HUP a plynoměr. 

Elektro přípojka 

Objekt bude napojen na podzemní vedení NN pomocí připojovací 

šachtice, poté povede přípojka na fasádu objektu do rozvodné skříně umístěné 

podle normy. 

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

investice 

V rámci projektované stavby se nevyskytují.  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Budova radnice je rozdělena v 1.NP na dvě funkce, jedná se o samostatný 

úřad a kavárnu. Počet trvalých pracovníků v objektu je 20. Celá stavba zabere 

3 180 m3. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Projektovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce Ostrava-

Hrušov. Poloha objektů je zřejmá ze situačního výkresu. 

Objekt SO 01 je vysoký 10,8m od 1.NP 0,000 m (0,000=231,750 m.n.m. Bpv).  



27 
 

b.1) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení  

Objekt je zamýšlen v zástavbě, resp. v řadě domů. Kompozičně vychází obě 

viditelné fasády z přísného geometrického řádu. Důraz je kladen na rytmickou 

kompozici umístění oken a dveří. Jedná se o horizontální rytmiku, vstup do části 

radnice akcentuje měděný obklad, který vytváří kónický vstup. 

Střecha domu je plochá se sklony střešních rovin 1°, vše je uzavřeno atikou, 

jdoucí kolem celého objektu.  

Vnitřní dispozice je pravoúhlá, rozdělena na stěnový trojtrakt s vnitřní 

komunikací. 

b.2) architektonické řešení – materiálové a barevné řešení 

Exteriér budovy je materiálově tvořen třemi základními prvky, omítka je 

světle šedá strukturovaná, vstup tvoří měděný obklad a okenní a dveřní rámy jsou 

natřeny na tmavě šedou barvu, viz.: specifikace, pohledy.  

Základové pásy jsou provedeny kombinací prostého betonu a železobetonu. 

Svislé nosné konstrukce jsou rozděleny na obvodový plášť, vnitřní nosné zdivo a 

výplňové příčky. Celý systém stěn a stropů je systém Porotherm. Nosné stěny tl. 

300mm, stropy tl. 260mm.Příčky jsou provedeny z tvárnic tl. 140mm viz.: výkresová 

část. 

Střecha a její konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou konstrukcí, 

s nosnou částí stropu Porotherm. Krytina je tvořena modifikovaným asfaltovým 

pásem. 

Povrch vnějších konstrukcí tvoří strukturovaná omítka, vnitřní povrchy jsou 

rovněž tvořeny dvouvrstvou omítkou. 

Okna jsou hliníková s povrchovou úpravou, dvojskla vyplněná inertním 

plynem. 
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Vnitřní dveře jsou tvořeny ocelovou zárubní s dřevěnými křídly. 

Zpevněná příjezdová komunikace je tvořena asfaltem. Zpevněné komunikace 

v exteriéru jsou tvořeny prostým betonem. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Součástí projektované stavby nejsou výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Celý objekt je řešen jako bezbariérová stavba, pro vertikální komunikaci je 

budova vybavena hydraulickým výtahem do všech podlaží. Rovněž je vybaven 

toaletami pro invalidy. Budova splňuje podmínky vyhlášky č. 398/2009. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných 

norem a předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude 

využíván pouze k účelu, ke kterému bude zkolaudován. U objektu budou v průběhu 

užívání stavby pravidelně prováděny běžné údržbové práce a opravy. Stavba 

nevyžaduje zvláštní údržby. Řádným užíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost 

uživatelů.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

Objekt je třípodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Půdorys objektu je 

obdélník se zapuštěným hlavním vchodem. Vstupy do objektu jsou ze západní 

a východní strany. Celý objekt je zastřešen plochou střechou ohraničenou atikou. 

Vnitřní členění objektu je rovněž velice geometrické. Hlavním prvkem je 

komunikace tvořená chodbou, schodištěm a výtahem. Chodba probíhá podélně celou 

budovou a zpřístupňuje všechny místnosti úřadu. V prvním nadzemním podlaží je 

objekt rozdělen na dvě funkce, kavárnu s vlastním vstupem z náměstí a vstup do 

radnice. Tyto dvě funkce mohou fungovat nezávisle na sobě.   
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Zemní práce 

Založení objektu začne skrývkou ornice v tl. 400mm, vyhloubení 

základových pásů do nezámrzné hloubky -1,375 m. Vykopaná půda bude 

uskladněna na staveništi pro použití na terénní úpravy na dokončovacích 

pracích. 

Základy 

Obvodové stěny objektu budou založeny na pásech z prostého betonu 

C 12/16, na kterém je udělán železobetonový věnec o tl. 425mm z betonu 

C 30/37 a betonářské výztuže B500B.  

Vnitřní nosné příčky budou vystavěny na základových pásech 

z železobetonu, výplňové příčky budou vystavěny na základové desce 

z železobetonu o tl. 150mm. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm. 

Obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic Porotherm Profi 30 R CB, P10 

(250x300x250mm) na maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo je rovněž 

z tvárnic Porotherm 30R P+D na maltu Porotherm TM, vnitřní příčky o tl. 

150mm jsou vyzděný příčkovkami Porotherm 14 P+D na maltu Porotherm 

TM, výplňová příčka je vyzděna z příčkovek Porotherm 8 P+D, P10 na maltu 

Porotherm TM. 

Obvodové zdivo je zatepleno izolací ISOVER EPS 150S o tl. 150mm. Ve 

spodní části bude ochrana proti odstřikující vodě jen dočasná až do výstavby 

okolních domů.  
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad všemi podlažími jsou také ze systému 

Porotherm. Jsou tvořeny POT nosníky délky 5,25m kladenými v osové 

vzdálenosti 500mm. Mezi ně jsou vkládány stropní vložky MIAKO.  

Okenní a dveřní otvory jsou překlenuty překlady Porotherm KP7 

různých délek s minimálním uložením 125mm. Otvory v 1.NP jsou překlenuty 

prefamonolitickými překlady Porotherm KP-XL s betonem C 16/25.  

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová jednoduchá střecha se sklonem 

1° a vnitřními svody pro odvod dešťové vody. Nosná konstrukce je tvořena 

prefamonolitickým stropem Porotherm tl. 260mm, tvořeným POT nosníky 

délky 5 250mm a vloženými stropními vložkami MIAKO. Na nosné 

konstrukci je položena hydroizolace a tepelná izolace tl. 250mm v nejnižším 

místě. Venkovní povrch střechy tvoří modifikovaný asfaltový pás.  

Zpevněné plochy  

Plochy ze západní strany objektu jsou vyloženy betonovými dlaždicemi 

300x300mm. Zpevněná komunikace je předmětem jiného stavebního objektu. 

Výplně otvorů   

Okna jsou kovová s dvojitým zasklením a s meziprostorem vyplněným 

inertním plynem.  

Dveřní křídla jsou tvořena voštinovou dřevěnou deskou a jsou osazena 

do ocelových zárubní.  

Zámečnické práce 

Na objektu se vyhotovuje několik zámečnických výrobků, schodišťové 

zábradlí, viz: specifikace zámečnických prvků a markýzy před okny v 1.NP.  
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Truhlářské práce  

Truhlářské prvky jsou bary a odkládací pulty v 1.NP.  

Klempířské práce 

Jsou spojeny především s montáží střešních prvků, oplechováním 

parapetů a vstupního portálu.  

Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,75mm LINDAB, barvy 

RAL 7043 a měděného plechu o tl. 0,75mm. 

Úpravy povrchů a malby 

Exteriérová fasáda bude omítnuta strukturovanou omítkou PRO ETICS 

dvouvrstvou. Vstup do objektu je řešen měděným obkladem. 

Vnitřní povrchy stěn a stropu jsou tvořeny omítkou Porotherm 

universal. 

V místnostech s tekoucí vodou a hygienickými zařízeními je navržen 

obklad od úrovně podlahy po výšku +1,5m – keramický obklad o rozměrech 

300x300mm.  

Podlahy 

V objektu jsou použity pouze dva typy podlah, lišící se v nášlapných 

vrstvách. Průmyslový koberec šedé barvy a keramická dlažba. Všechny 

skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové části u daných podlaží. Veškeré 

podlahové konstrukce budou při styku se svislou konstrukcí odděleny 

pružnou páskou a soklem zatmeleným pružným tmelem nebo přesahem 

se vzduchovou mezerou. 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Na základové desce bude nalepena hydroizolace Bitalbit S o tl. 4mm. 
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V hygienických místnostech bude aplikován polyuretanový lepící tmel, 

do kterého bude kladena dlažba a obklady.  

Hydroizolace střešního pláště je řešena jako dvojitá vrstva 

hydroizolačních modifikovaných asfaltových pásů o celkové tl. 8mm složený 

z modifikovaného asf. pásu Elastek 40 Dekor tl. 4mm a kašírovaného asf. pásu 

V60 S35 tl. 4mm.  

Tepelné izolace 

Izolace obvodového základu je tvořena vrstvou extrudovaného 

polystyrénu Styrodur XPS 303CS o tl. 80mm, která navazuje na zateplení 

obvodových stěn. Je složena z desek Izover EPS 150S o tl. 150mm. 

Izolaci střešního pláště zajišťuje opět TI vrstva Styrodur XPS 303CS o tl. 

250mm v nejnižším místě střechy. 

B.2.7 Základní charakteristiky technologických zařízení  

Objekt je vytápěn ústředním topením z technické místnosti v 1.NP 

kondenzačním kotlem na zemní plyn.  

Elektrické rozvody budou provedeny kabely s měděnými vodiči 

vedenými v drážkách. Objekt bude osazen standardními osvětlovacími tělesy.  

Pro stavbu jsou navrženy rozvody teplé i studené vody trubními 

rozvody z PVC trubek, které mají zajištěn výluhový atest na vhodnost 

materiálů pro styk s pitnou vodou.  

Potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z PVC trubek. Odpad 

bude odveden novou přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové odpadní vody 

budou taktéž přípojkou odvedeny do veřejné kanalizace.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není předmětem bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Obvodový plášť objektu splňuje požadavky ČSN 73 0540 o tepelné ochraně 

budov. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Objekt neřeší využívaní alternativních zdrojů energií, pro pozdější využití 

ploché střechy je možná instalace fotovoltaické elektrárny. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí  

Větrání  

Je navrženo přirozené větrání objektu otevíratelnými okny, v souladu s 

ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, 

musí být dodržena minimální intenzita větrání.  

Osvětlení 

Objekt vyhovuje požadavkům na přirozené osvětlení místností.   

Oslunění  

Okna všech místností jsou orientována do volného exteriéru. Pobytové 

místnosti ve stavbě nebudou zastíněny okolní zástavbou.  

Zásobování vodou 

Bude realizováno odbočkou z veřejného vodovodního řádu, novou 

vodovodní přípojkou. Také odpadní vody budou odváděny do veřejné 

kanalizace pomocí nově zbudovaných přípojek.  
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Nakládání s odpady  

V objektu nebudou vznikat žádné odpady vyjma odpadů komunálních, 

spojených s provozem (hlavně kavárny). Jejich likvidace musí splňovat 

požadavky a ustanovení příslušné městské vyhlášky o komunálních 

odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat stejná firma, která 

zajišťuje odvoz odpadu v městské části Ostrava-Hrušov. 

Vliv stavby na okolí  

Stavba nemá žádný vliv na okolní prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží  

Dle dostupných podkladů (dostupné online na www.geology.cz) se 

navrhovaný objekt nachází na pozemku s nízkým stupněm radonového rizika. V této 

fázi projektu se předpokládá, že hydroizolační opatření provedená při stavbě budou 

jako ochrana proti radonu stačit.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů.  

c) Ochrana před technickou seismicitou  

V okolí staveniště se nachází ochranná pásma uzavřených důlních jam. Tato 

pásma jsou zaznačena v celkové situaci areálu. Ochranná pásma neovlivňují 

výstavbu ani užívání stavby. Jsou v dostatečné vzdálenosti a budoucí seismické jevy 

by se neměly projevit okolí stavby objevovat. 

d) Ochrana před hlukem  

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 

o ochraně proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány.  
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e) Protipovodňová opatření  

 Na vybraném území byl již problém záplav vyřešen, není nutné je zásadně 

řešit.  

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

V okolí objektu se nevyskytují.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  

Vodovodní přípojka 

Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území 

byla na hranici pozemku vyvedena vodovodní přípojka. Přípojka je 

provedena v délce 15,8 m z trub PE100 RC D 32. Vodoměrná sestava je 

umístěna ve vodoměrné šachtě AQUA GEOTERM na pozemku stavebníka.  

Kanalizační přípojka 

Odpadní přípojka je napojena na splaškovou kanalizaci. Kanalizační 

přípojka je ukončena před hranici pozemku revizní šachtou.  Kanalizační 

přípojka je napojena do stávajícího kanalizačního řadu. 

Plynová přípojka 

Od napojení je uložená v zemi, končí v nice na fasádě objektu. Zde se 

nachází HUP a plynoměr. 

Elektro přípojka 

Objekt bude napojen na podzemní vedení NN pomocí připojovací 

šachtice, poté povede přípojka na fasádu objektu do rozvodné skříně umístěné 

podle normy. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Pro přípojky bude nutné vykopat výkopy pro uložení nových trub. Délka 

výkopu závisí na délce připojovacího potrubí (cca 16m).  

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Objekt je napojen ze západní strany na veřejnou dopravní komunikaci 

ul. Hrušovská zásobovací zpevněnou komunikací (SO 02). Ostatní parkovací plochy 

pro zaměstnance a návštěvníky budou z východní strany od náměstí na parkovišti, 

které není předmětem tohoto projektu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci svou vlastní zpevněnou 

komunikací. 

c) Doprava v klidu  

Doprava v klidu je řešena na vedlejším parkovišti obce Hrušov, které pokrývá 

kapacitu centra obce a není předmětem tohoto projektu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V bezprostřední blízkosti objektu se nacházejí turistické a cyklistické stezky. 

Hrušovem povede plánovaná stezka pro cyklisty. Komunikace pro pěší a cyklisty 

bude tvořena pěší zónou v okolí objektu a náměstí. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Úpravy na stavební parcele budou prováděny odbornou firmou. Skrývka 

zeminy o mocnosti 400mm bude uložena na staveništi pro dorovnání terénu v okolí 

stavby.  
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b) Použité vegetační prvky  

V poslední části realizace objektu bude jen na parcele vysázeno podle návrhu 

8 smíšených stromů blíže nespecifikovaných. Okolní zem se bude zatravňovat všude 

mimo zpevněné plochy. 

c) Biotechnická opatření  

V rámci projektu se nevyskytují.  

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

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

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. S výjimkou 

vypouštění látek ze spalování plynných a tuhých paliv. Odpadní látky budou 

odvedeny ze stavby tradičním způsobem.  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 

o ochraně proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků.   

V objektu nebudou vznikat žádné odpady vyjma odpadů komunálních, 

spojených s provozem (hlavně kavárny). Jejich likvidace musí splňovat požadavky a 

ustanovení příslušné městské vyhlášky o komunálních odpadech. Odvoz 

komunálního odpadu bude zajišťovat stejná firma, která zajišťuje odvoz odpadu 

v městské části Hrušov. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině  

Budova nebude mít negativní vliv na krajinu. Pozemky nejsou zahrnuty do 

zemědělského půdního fondu a ani nemají funkci lesa. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Navrhovaná stavba neleží v chráněném území Natura 2000 a nemá na ně 

žádný vliv.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA  

Není předmětem bakalářské. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 

(pouze připojením se na přípojku).  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedenou stavbu řešit žádné 

požadavky.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Na hranici pozemku jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí, na které bude 

stavba a objekty zařízení staveniště napojeny.  

b) Odvodnění staveniště 

V případě nadměrných srážek bude voda odčerpávána do stávající dešťové 

kanalizace.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Při hranici pozemku jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí. Na ně bude 

stavba a objekty zařízení staveniště napojeny.  



39 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Není předmětem bakalářské práce. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)   

Není předmětem bakalářské práce. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 

při výstavbě, jejich likvidace 

Není předmětem bakalářské práce. 

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

Skrývka o mocnosti 400mm bude uložena na staveništi. Ostatní zemina bude 

vyvezena na nejbližší úložiště. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není předmětem bakalářské práce. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Není předmětem bakalářské práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

m) stanovení speciálních podmínek provádění stavby  

Není předmětem bakalářské práce. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem bakalářské práce. 
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

 

 

C 1.1 Situace širších vztahů    1:2000 

 Obsažen v přílohách (výkresová část)  

C 1.2 Koordinační situace     1:250  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

C 1.3 Vytyčovací výkres     1:250 

 Obsažen v přílohách (výkresová část)  
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu 

V navrhovaném objektu jsou vytvořeny funkce administrativního 

úřadu a kavárny. Jedná se o tří podlažní budovu. 

Architektonické, provozní, dispoziční a výtvarné řešení 

Objekt je navržen jako tří podlažní budova. Půdorys je obdélníkový o 

rozměrech 21,8 m x 13,5 m. Výška objektu je cca 11 m. Tvarem budova 

připomíná ležící kvádr, který je obestavěn ze dvou stran dalšími, zatím 

nestojícími budovami. Celá budova má jednotnou světlou fasádu, akcent na 

čelní fasádě tvoří kónický vstup s měděným oplechováním. Fasády jsou 

navrhovány v geometrickém rastru s opakujícím se rytmem. 

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány z náměstí v úrovni 1.NP, zde 

se nachází prostor kavárny s příslušným zázemím a vstup do části radnice. 

Další vstup je z obslužné komunikace na opačné straně objektu. Tento vstup 

obstarává zásobování kavárny. V dalších podlažích (2.NP a 3.NP) jsou 

kanceláře a příslušné zázemí. 
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b) Výkresová část 

 

C 1.1  Situace širších vztahů 

C 1.2  Koordinační situace 

C 1.3  Vytyčovací výkres 

D 1.1  Půdorys základů 

D 1.2  Půdorys 1.NP 

D 1.3  Půdorys 2.NP 

D 1.4  Půdorys 3.NP 

D 1.5  Skladba stropu nad 1.NP 

D 1.6  Výkres střechy 

D 1.7  Řez A-A‘ 

D 1.8  Řez B-B‘ 

D 1.9  Pohled z náměstí 

D 1.10  Pohled z komunikace 

D 1.11  Vizualizace exteriéru 

D 1.12  Vizualizace interiéru 

D 1.13  Specifikace výrobků a prvků 

F 1.1  Architektonický detail 

F 1.2  Ustavitelnost nábytku  
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1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému, výsledek průzkumu stávajícího stavu, 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Celý objekt je nesen stěnovým systémem POROTHERM. V současné 

době se na pozemku nachází zatravněná plocha, která vznikla zbourání 

původních objektů v území. Materiály a prvky (viz bod č. 2.6 Základní 

charakteristika objektů – Souhrnná technická zpráva). 

Návrh zvláštních konstrukcí nebo technologických postupů 

Žádné takové konstrukce nejsou v objektu navrženy. 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce, zajištění stavební jámy 

Není předmětem bakalářské práce. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Není předmětem bakalářské práce. 

Zásady pro provádění bouracích prací, podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí, požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Výkresová část 

(viz Výkresová část - 1.1 Architektonicko – stavební část) 

c) Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 
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d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

Výsledkem této mé bakalářské práce je zpracovaná projektová dokumentace 

pro provádění stavby objektu Radnice – Hrušov v Ostravě, o rozsahu určeném 

zadáním bakalářské práce. 

Cílem mé práce je navrhnout budovu, která by byla přínosem pro městskou 

část Ostrava – Hrušov a adekvátně splnila nároky na administrativní zázemí. 

Vše v této práci bylo zpracováno dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb.  

V rámci specializace mé práce jsem zpracoval architektonický detail vstupu do 

objektu a návrh na Ustavitelnost nábytku v prostorách kavárny. 

K vypracování práce jsem použil nabyté vědomosti, které jsem získal při 

studiu. Rovněž jsem při zpracovávání práce nabyl vědomosti nové a pro mne 

důležité. 
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