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Anotace  

Jméno:   LACINOVÁ, A.  
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   architektury 
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Vedoucí práce :  Ing.Arch Josef Kiszka 

 P�edm�tem bakalá�ské práce ,, Um�ní v Alexanderu “ je zpracování projektové 

dokumentace pro provád�ní stavby dle zadání bakalá�ské práce. Obsahem práce je návrh dom�

um�ní pojmenovaný Um�ní v Alexanderu. Tato budova bude sloužit jak pro širokou ve�ejnost, 

tak pro um�leckou školu  v Ostrav�. Budova je navržena na území bývalého uhelného dolu 

Alexanderu. Tento d�l je dnes neaktivní. Projekt domu um�ní vychází z p�edem vypracované 

urbanistické studie v rámci mé semestrální práce Ateliérová tvorba III a z architektonické studie 

v rámci semestrální práce Ateliérová tvorba IV, kde jsem se zam��ila na �estný dv�r. Tento dv�r 

je srdcem dolu Alexander, kde se nachází zachovaná vtažná a výdušná v�ž.  Nová budova je 

navržená na míst� bývalé kotelny. Cílem návrhu bylo vytvo�it repliku bývalé kotelny s dnešním 

využitím jako d�m um�ní. Z exteriéru se budova oproti bývalé kotelny bude lišit s drobnými 

odchylkami. V interiéru bude vnesená nová funkce, p�i�emž p�dorysná stopa bude zachována. 

Koncept budovy je jednoduchý v tom, že bude vložen betonový kvádr do domu um�ní, vznikne 

tak objekt v objektu. V tomto kvádru bude sál, kolem n�ho ochoz, který bude sloužit jako galerie 

a zárove� kavárna. Nad kvádrem budou umíst�ny ateliéry. V�že budou využívány jako galerie. 

Historický vzhled budovy a ostatních v�ží budou dopl�ovat pouze sklen�né konstrukce, které 

nijak nep�etvo�í duch místa. Tato konstrukce bude použita p�edevším na zádve�í a záv�t�í. Ob�

v�že a kotelna budou funkcí  navazovat na �estný dv�r, kde bude letní scéna. Tyto budovy se 

opticky scelí zpevn�nou plochou z minerálního betonu. Vzniklá venkovní scéna se bude využívat 

jako posezení od kavárny, letní kino, festivaly aj. Cílem návrhu bylo najít nové využití pro celý 

�estný dv�r.   

Klí�ová slova: 

D�m um�ní, galérie, ateliér, sál, architektura 
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Annotation

Name:   LACINOVÁ, A. 

Bachelor Thesis:  “The Art of the Alexander“ 

University:   VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering,  
   Department of Architecture 

Year:   2014 

No of pages:  60 

Supervision:  Kiszka, J. 

 My Bachelor Thesis, „The Art of the Alexander“, is mainly focused on an elaboration of 
a project documentation for the construction implementation already determined by the Thesis 
task itself. The content of the work is created by the design of the House of Art named “The Art 
of the Alexander“. This building will be used for the general public as well as for the Art School 
in Ostrava. The building is designed in the area of the former coal mine Alexander. This mine is 
now inactive. The House of Art project is based on the prior urban studies already stated in my 
semester work Studio Creation III as well as in the architectural studies of my semester work 
Studio Creation IV, where I focused on the Court of Honour. This Court builds the heart of the 
mine Alexander, where the upcast and the downcast air towers are still preserved. The new 
building is designed on the site of the former boiler house. The aim was to create a replica of the 
former boiler house with a contemporary use as the House of Art. The exterior of the building in 
comparison to the former boiler house will vary just a little. However, the Interior will have to 
adopt to new functions and features, whereas the floor projection will stay preserved. The 
concept of the building is simple: a concrete block will be inserted into the House of Art, 
creating an object in the object. There will be a hall surrounded by an ambit, which will serve as 
a gallery and cafe at the same time, in this block. Several studios will be placed over the cuboid. 
Both of the towers will be used as a gallery, too. The historical appearance of the building as 
well as of the both towers will be replenished by a glass structure, which does not transform the 
spirit of the place in any way. Such a design will be used primarily to a vestibule and a lee. Both 
the towers and the boiler house will be functionally linked to the Court of Honour, where a 
summer scene will be created. These buildings will be visually united by a hard surface of the 
mineral concrete. The new existing outdoor scene will be used as a cafe sitting area, a summer 
cinema, an area for the festivals, etc. The main idea of the overall design was to find a new use 
for the entire Court of Honour . 

Keywords:

House of Art , gallery, studio , hall , architecture  
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1. Úvod 

 Obsahem mé bakalá�ské práce je návrh dom� um�ní, které bude sloužit jak pro širokou 

ve�ejnost, tak pro um�leckou školu  v Ostrav�. Budova je navržena na území bývalého uhelného 

dolu Alexander. V sou�asné dob� tento d�l Alexander chátrá.  

 Práce navazuje na vypracovanou urbanistickou a architektonickou studii dolu Alexander, kde 

bylo cílem vytvo�il nejen funk�ní budovu která je p�edm�tem bakalá�ské práce, ale i �ešení 

využití a napojení na ostatní budovy. Toto propojení bude utvá�et jak funk�ní tak estetický celek. 

 Práce je vypracována dle rozsahu zadaného v zadání bakalá�ské práce- do úrovn� projektové 

dokumentace stavby dle stavebního zákona �.183/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

 Bakalá�ská práce je složena z textové a grafické �ásti. Textová �ást práce slovn� vyjas�uje 

�ešenou problematiku a skládá se z n�kolika oddíl�. První dva oddíly seznamují s �ešeným 

územím a objektem, následující oddíl se skládá z pr�vodní a technické zprávy, vypracované dle 

výše zmín�né vyhlášky. 
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2.  Sou�asný stav �ešeného území 

2.1 Charakter m�sta Ostravy 

Obr.1 - mapa �eské republiky           Obr.2 - mapa Moravskoslezského kraje 

M�sto Ostrava je t�etím nejv�tším m�stem v �eské republice. Zem�pisn� se nachází 

severovýchodn� na okraji republiky, v moravskoslezským kraji.Ostrava je bohatá na 

pr�myslovou historii. Bohužel z velké �ásti nevyužité pr�myslové budovy chátrají. �ešením 

jednoho bývalého t�žebního areálu bylo podkladem pro tuto bakalá�skou práci. 

Obr.3 - mapa Ostravy 
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2.2 Charakter �ešeného místa v m�st� Ostrava 

 Kun�i�ky jsou situovaný na jihovýchodu Ostravy. Spadají do Slezské Ostravy. První 

písemné zmínky o Kun�i�kách jsou zaznamenány z roku 1380. Kun�i�kami protéká potok 

Pstruží, který se vlévá do Ostravice. Severn� od Kun�i�ek vznikly díky t�žby v dolu Alexander 

dv� haldy. P�esto, že se zde t�žilo je v blízkém okolí dolu hodn� zelených ploch a strom�. Byl 

založen jako hlubinný �ernouhelný d�l na "zelené louce" v letech 1896 -1901 spole�ností Severní 

dráha Ferdinandova.

 Stavební �ást dolu vznikla podle jednotného projektu transformujícího barokní zámeckou 

kompozici �estného dvora do pr�myslové architektury. V provozu byl v letech 1896 - 1994, t�žba 

uhlí z jakloveckých a hrušovských vrstev probíhala v letech 1898 - 1926 s ro�ním objemem 108 - 

305 tisíc tun. D�lní pole m�lo rozlohu 247 ha a bylo otev�eno dv�ma jámami do hloubky 1120 m na 

10. patro. T�žba byla roku 1992 ukon�ena a jámy zasypány. Po ukon�ení t�žby z�staly zachovány 

t�žní v�že - t�žní v�ž a výdušná a pr�myslový komín. Ty jsou v sou�asnosti dominantou oblasti. �ást 

provozních objekt� a bývalý d�l byl prohlášen za kulturní památku. V areálu se krom zachovaných 

povrchových pracoviš� nachází celkem p�t objekt� prohlášených kulturními památkami a sídlí zde 

organizace Charita svatého Alexandera. 

Obr.4 - mapa Kun�i�ek
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Obr.5 - mapa dolu Alexander

Obr.6 - mapa �ešeného pozemku 



15 

3.  Postup �ešení bakalá�ské práce 

3.1 �ešení území bývalého dolu Alexander 

Budova navržená  v  bakalá�ské práci, se nachází na �estném dvo�e. Tento dv�r má 

jedine�nou atmosféru, kterou vytvá�í kompozi�ní rozmíst�ní staveb a jejich vzhled. Jsou zde dv�

t�žební v�že- výdušná a vtažná. Další budovou, která zde stávala v plném rozsahu byla kotelna s 

komínem. V blízkostí dvora jsou vlakové koleje.   

Ve studiích v rámci Ateliérové tvorby III byl vypracován urbanistický návrh Kun�i�ek, 

kdy obcí  probíhá osa betonu a oceli v podob� budov. Dále jsou dopln�ny do obce akátové aleje. 

Tyto pomyslné osy sm��ují do �estného dvora, kde je práv� navržen d�m um�ní jako pr�nik os. 

Na míst� bývalé kotelny vznikne replika této kotelny s novým využitím dom� um�ní. Je 

zachována p�dorysná stopa, ale p�id�lená jiná funkce. Na území dolu Alexander se již net�ží.  

Velká �ást budov je nevyužita.   

Obr.7 - vizualizace �estného dvoru 
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4.  Textová �ást projektové dokumentace pro provád�ní stavby 
 ( v souladu s vyhláškou �. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších 
 p�edpis�) 

  
A Pr�vodní zpráva

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

 a)   název stavby 

 Um�ní v Alexanderu 

b)   místo stavby

 Kun�i�ky, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj, p.�.676, 673, 671/22 a  671/29 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 a)   jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Tomáš Motloch, Mánesova 469, Frýdek, PS� 738 01 Frýdek-Místek 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)   jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa 
sídla (právnická osoba), 

 Aneta Lacinová, I�: 14606534, Myslík 47, 738 01 Palkovice 

b)   jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedeném �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou 
autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, 
pop�ípad� specializací jeho autorizace, 

Aneta Lacinová, I�: 14606534, Myslík 47, 738 01 Palkovice 

c)   jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn� �ísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou 
architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve 
výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich autorizace. 

 Není p�edm�tem BP. 
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 A.2 Seznam vstupních podklad�

a)    základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla 
stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení)

 Není p�edm�tem BP. 

b)    základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

 Projekt bakalá�ské práce navazuje na architektonickou studii a dokumentaci pro 
stavební povolení, vypracovaných b�hem p�edchozího studia na Fakult� stavební, 
VŠB-TU Ostrava.

c)   další podklady 

 Není p�edm�tem BP. 

A.3 Údaje o území 

 a)   rozsah �ešeného území 

  Návrh budovy souvisí s pozemky �. 676,  673, 671/22 a  671/29, vým�ra 5200m2 . 

b)   údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� 1) (památková rezervace,   
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.)

 Dot�ené pozemky se nachází na poddolovaném území a tedy v dosahu dávných 
t�žebních ložisek, je tedy bezpodmíne�n� nutné p�i návrhu stavby respektovat 
omezení a zásady související s vlivy poddolování. Stavebn� konstruk�ní �ešení stavby, 
od volby statického �ešení až po volbu stavebních materiál�, je zapot�ebí p�izp�sobit 
tomuto hledisku. P�ed zahájením stavby je nutné pozemek podrobit d�kladnému 
geologickému a hydrogeologickému pr�zkumu. Nutné je rovn�ž provést m��ení pro 
zjišt�ní výskytu radonu v podloží a p�i povrchu. Objekty nejsou navrženy 
v záplavovém území. 
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c)   údaje o odtokových pom�rech

     Odtokové pom�ry jsou v dané lokalit� dobré. Jedná se o  mírn� svažité území 

d)   údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas

 Zám�r realizace této stavby je v souladu s cíli územního plánování obce. Dot�ené 
parcely jsou v územním plánu ur�ené jako zastavitelné. 

e)   údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad�
stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územn� plánovací dokumentací

  D�m um�ní Alexander je navržen v souladu s regula�ními podmínkami 
stanovenými v územním plánu obci Kun�i�ky. 

f)   údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území

  Projektová dokumentace byla zhotovena dle zákona �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Projektová dokumentace 
byla zhotovena v souladu s vyhláškou �. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a vyhláškou �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

g)   údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

  Dokumentace studie stavby (STS) je v souladu se všemi požadavky. 

h)   seznam výjimek a plevových �ešení 

  V této PD se nevyskytují. 

i)    seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

  Nejsou žádné další podmi�ující investice krom� vyjmenovaných. 
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j)    seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

  Návrh budovy souvisí s pozemky �. 676, 673, 671/22 a  671/29 Kun�i�ky, obec 
Ostrava, Moravskoslezský kraj 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

  Jedná se o novostavbu. 

b) ú�el užívání stavby

 Budova bude využitá jako d�m um�ní. Jedná se o ob�anskou stavbu. 

c) trvalá nebo do�asná stavba

  Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka 
apod.) 

 Jedná se o kulturní památku.

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

 V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj                
�. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška �. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a 
vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
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f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�2) 

 Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provád�ní stavby. 
Veškeré doposud známé požadavky dot�ených orgán� státní správy jsou zpracovány 
v dokumentaci, pop�ípad� budou dopln�ny na základ� jejich požadavk�. 

g) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník�
apod.) 

  zastav�ná plocha: 5500 m2

 obestav�ný prostor: 38 500 m3

h) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

 Pot�eba energii bude pokryta p�ípojkami. Vodovodní p�ípojka bude napojená na 
vodovodní �ád pod místní komunikací. Deš�ové vody budou odvád�nydo kanalizace 
pro deš�ovou vodu. Odpadní vody budou poušt�ny do kanalizace.

i) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

 Zahájení stavby se p�edpokládá v roce 2014. Nep�edpokládá se etapizace 
výstavby, nejd�íve se provede napojení na média, pak samostatná výstavba a nakonec 
zpevn�né plochy. 

j) orienta�ní náklady stavby 

 Nejsou p�edm�tem BP. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Staveništ� je v sou�asné dob� tvo�eno z �ásti zástavbou a z �ásti rostlou zelení a 
zpevn�nými plochami. Objekty nacházející se v sou�asné dob� na pozemku bude 
nutné p�ed zahájením prací na navrhovaném objektu odstranit. Rovn�ž bude nutné 
odstranit stávající zpevn�né plochy (vhodným zp�sobem - dle projektu za�ízení 
staveništ�  tak, aby je bylo možno využít pro zbudování za�ízení staveništ� a 
následn� pro vlastní  vnitrostaveništní provoz) a skrýt ornici v míst� budoucích 
výkop�. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Bylo provedeno zm��ení radonového indexu, jedná se o pozemek s nízkým 
radonovým rizikem, není nutno provád�t speciální opat�ení proti pronikání  

      radonu. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou respektována , k okraji  
pozemku investora je p�iveden do HUP a plynovodní �ád. V jeho ochranném  
pásmu ( 1,5 m na každou stranu od vedení plynu) nelze provád�t výstavbu,  
ani realizovat sloupky oplocení �i výsadbu vzrostlé vegetace. Ochranné  
pásmo vzdušného vedení VN do 35 kV prochází mimo pozemek. 

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

 Dot�ené pozemky se nachází na poddolovaném území a tedy v dosahu dávných 
t�žebních ložisek, je tedy bezpodmíne�n� nutné p�i návrhu stavby respektovat 
omezení a zásady související s vlivy poddolování. Stavebn� konstruk�ní �ešení 
stavby, od volby statického �ešení až po volbu stavebních materiál�, je zapot�ebí 
p�izp�sobit tomuto hledisku. Objekty nejsou navrženy v záplavovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry a území 

 Nep�edpokládá se, že by stavba m�la negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Odtokové pom�ry v území se nem�ní, deš�ová voda zasakuje na pozemku a 
neovliv�uje sousední pozemky, stavba má minimální vliv na okolí. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Požadavky na asanace, demolice a kácení d�evin nejsou. Na pozemku se  
vzrostlá zele� nenachází.  

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Celková vým�ra pozemk� �iní 5000 m2. Celkem zastav�ná plocha 1300m2   

Celková zastav�ná plocha p�edstavuje tedy 25,3 % celkové vým�ry pozemk�,  
�ímž spl�uje regulativy, dané územním plánem. Lesní pozemky ani pozemky   
s funkcí lesa nebudou dot�eny.  

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 Požadavky územního plánu jsou dodrženy. Budou vytvo�eny  zpevn�né 
plochy pro zajišt�ní klidové dopravy a pro p�ší. Napojení na dopravní infrastrukturu 
a �ešení zpevn�ných ploch je  patrno ze zastavovací situace. Objekt bude napojen 
na sít� technické infrastruktury. Okolní pozemky a stavby jsou  napojeny na ve�ejnou 
technickou infrastrukturu. Dle stavu t�chto sítí a jejich  kapacitních možností, 
podložených výpo�ty v dalších fázích projektové dokumentace, bude navrhovaný 
objekt napojen na tyto sít� a �ady, pop�ípad� budou  z�ízený nové v�tve �ad�
inženýrských sítí. P�edb�žn� (jak je patrno ze  situa�ního výkresu) je objekt napojen 
na sít� technické infrastruktury následujícím zp�sobem: vodovodní p�ípojkou na 
ve�ejný vodovod zbudovaný v nov� z�ízené západní p�íjezdové komunikaci, 
jednotnou kanaliza�ní p�ípojkou na  ve�ejný kanaliza�ní �ad vedený jižní p�íjezdovou 
komunikací a elektrickou p�ípojkou na vedení NN rovn�ž vedené jižní p�íjezdovou 
komunikací. Objekt je pro pot�eby vytáp�ní a oh�ev vody možné napojit plynovodní 
p�ípojkou, ze severní komunikace, na nízkotlaký ve�ejný plynovod. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 
  

      Žádné vyvolané ani související investice nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Tato stavba se bude využívat jako zázemí pro um�ní. V p�ízemí je vytvo�en ochoz 
pro výstavy a zárove� zde bude umíst�n p�íležitostní bar pro kavárnu. Sál, který se 
nachází  v suterénu  je ur�en pro spole�enské akce, tréninky sportu �i tance. M�že 
být využit jako divadlo. K tomuto sálu jsou navrhnuté šatny a sociální za�ízení. 
Druhé nadzemní podlaží slouží jako ateliér pro um�leckou školu. Propojení této 
budovy bude s �estným  dvorem, kde bude vytvo�ená letní scéna a zachovány 
t�žební v�že, které budou p�íležitostn� otevírány jako galerie.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a)   urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 

b)   architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení. 

 Koncept budovy je založen na zachování historické p�dorysné stop�. Nová 
budova je navržená dle bývalé kotelny, která stála na �ešeném pozemku.  Koncept 
budovy je jednoduchý v tom, že bude vizuáln� vložen betonový kvádr do 
historického objektu. V tomto kvádru bude sál, kolem n�ho ochoz, který bude sloužit 
jako galerie a zárove� kavárna. Nad kvádrem budou umíst�ny ateliéry. Historický 
vzhled budovy a ostatních v�ží budou dopl�ovat pouze sklen�né konstrukce, které 
nijak nep�etvo�í duch místa. Tato konstrukce bude použita p�edevším na zádve�í a 
záv�t�í a na spojovací chodbu mezi budovou u kotelny, která tvo�í sociální zázemí a 
zázemí pro kuchy�. Ob� v�že a kotelna budou navazovat na �estný dv�r, kde je letní 
scéna. Tyto budovy se opticky scelí zpevn�nou plochou z minerálního betonu. tato 
letní scéna se bude využívat jako letní posezení od kavárny, letní kina, festivaly aj. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
  

Do budovy je jeden hlavní vchod a celkem  4 vedlejší a 1 pro zam�stnance a zárove�
pro zásobování.  V budov� jsou celkem 4 provozy, které se odehrávají celkem ve 3 
podlaží. V suterénu je sál, v p�ízemí ochoz s galérii a s p�íležitostní kavárnou a v 
2.NP je ateliér. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj                
�. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška �. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a 
vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

• zákoníkem práce �. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
• zákon 309/2006Sb , kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy  

• na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

• na�ízení vlády �. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek odborné 
zp�sobilosti. 

• na�ízení vlády �. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používaní stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí.  

• Vyhláška �.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 
zákon �. 274/2001 Sb - Vodovody a kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu  

 Krom� výše uvedených p�edpis�, zákon� a vyhlášek je nutné dodržovat veškeré 
platné normy a interní p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce na všech za�ízeních, se 
kterými musí být pracovníci prokazateln� seznámeni. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�
  

a)   stavební �ešení 

Založení objektu je do nezamrzné hloubky a je tvo�eno betonovými pásy.  Nosnou 
konstrukci bude tvo�it ocelový skelet. Výpl�ové zdivo mezí ocelovými sloupy je 
Porotherm 44 Eko+.  St�ešní konstrukce je pomocí p�íhradových ocelových vazníku. 
Ovnit� budovy je konstrukce z monolitického ŽB.
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 b)   konstruk�ní a materiálové �ešení,  

  Založení objektu je do nezamrzné hloubky a je tvo�eno betonovými pásy.  Nosnou 
konstrukci bude tvo�it ocelový skelet. Výpl�ové zdivo mezí ocelovými sloupy je 
Porotherm 44 Eko+.  St�ešní konstrukce je pomocí p�íhradových ocelových vazníku. 
Ovnit� budovy je konstrukce z monolitického ŽB. 

c)   mechanická odolnost a stabilita

 Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby zatížení a jiné vlivy, s nimiž je 
po�ítáno, kterým bude vystavena b�hem výstavby a doby její životnosti (užívání), 
nemohly p�i b�žné údržb� zp�sobit její náhlé �i postupné z�ícení �i v�tší stupe�
(nep�ístupný stupe�)jejího p�etvo�ení, které m�že narušit stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost �i uživatelnost. Dále je stavba navržena takovým zp�sobem, 
aby bylo zabrán�no poškození nebo ohrožení provozuschopnosti p�ipojených 
technických za�ízení v d�sledku nadm�rné deformace nosné konstrukce �i ohrožen 
provozuschopnosti pozemních komunikací v jejím dosahu. P�i návrhu stavby se 
p�edpokládá, že po celou dobu její p�edpokládané životnosti, danou sou�asn�
platnými normami, budou stavební konstrukce vyhovovat danému ú�elu a budou 
odolávat všem zatížením a vliv�m. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
  

a)   technické �ešení, 

 b)   vý�et technických a technologických za�ízení 

 Teplovzdušné vytáp�ní hal i klimatizace je �ešena pomocí kotl� od firmy Robur. 
Rozvody jsou vedeny pod stropem, nejsou nijak kryty, jsou p�iznány. Tyto kotly se 
nacházejí v technických místnostech dle výkres�. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

 Budova je rozd�lena celkem do 4 požárních úsek�.  
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b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 

 Bráno dle �SN 73 0802 a �SN 73 0833 – dvoupodlažní objekt se smíšeným 
konstruk�ním systémem – II.SPB, požární zatížení pv= 45 kg/m2. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�
požadavk�na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 Konstrukce ( obvodová st�na, nosná st�ny, krov) je vyhovující z hlediska požární 
odolnosti, není nutné provád�t zvýšení jejich požární odolnosti. 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru 

 Odstupové vzdálenosti vyhovují, požárn� nebezpe�ný prostor nep�esahuje hranici 
stavebního pozemku, objekt se nenachází v požárn� nebezpe�ném prostoru jiné 
stavby.  

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�
rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

 V blízkosti objektu se nachází vodovodní �ád DN 80 se zemním požárním 
hydrantem s možnosti využití jako požární vody a je navržen vnit�ní zdroj. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

 P�ístup  pro požární vozidla je do 20 m od objektu - vyhovuje. 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za�ízení) 

 Teplovzdušné vytáp�ní hal i klimatizace je �ešena pomocí kotl� od firmy Robur. 
Rozvody jsou vedeny pod stropem, nejsou nijak kryty, jsou p�iznány. 
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i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 
  

V objektu budou umíst�na za�ízení autonomní detekce a signalizace požáru a 
kou�e. 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

 Není p�edm�tem této BP.  

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
  

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

 Stavební konstrukce ( podlaha, st�ny, stropní konstrukce, okna, dve�e) spl�ují 
požadavky �SN 73 0540-2 (2011) na tepelný prostup jednotlivých konstrukcí 

b) energetická náro�nost stavby 

 Není p�edm�tem této BP.  

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií  

 Žádné alternativní zdroje nejsou. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 

 Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). Stavba má minimální vliv na okolí, není zdrojem vibrací, hluku, prachu a 
podobn�. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, není nutno realizovat žádné 
speciální protiradonové opat�ení, bude provedena b�žná vodorovná hydroizolace na 
základové desce.  
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b) ochrana p�ed bludnými proudy 

  Není nutno provád�t. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Území není ohroženo technickou seizmicitou. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 V okolí se nenachází žádný výrazný zdroj hluku, lze použít stavební konstrukce a 
výrobky s b�žnými útlumovými parametry. 

e) protipovod�ová opat�ení 

 Jedná se o,mimo zátopové území. 

B.3  P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury

 Pro napojení na ve�ejný vodovod novostavby bude využita nová p�ípojka, 
napojena na hlavní �ád. Vodom�r bude umíst�n uvnit� objektu, v suterénu.
Pro napojení na splaškovou kanalizaci novostavby bude využita stávající. Revizní 
šachta bude umíst�na na pozemku. 
Deš�ové vody ze st�echy domu budou napojeny pomocí svod� zakon�ených lapa�i 
splavenin do vsakovacích prostor�. Velikost vsakovacích prostor bude up�esn�na 
geologem na stavb� po odkrytí vlastní vsakovací spáry. 
Objekt bude p�ipojen z elektrom�rového rozvad��e RE, který bude osazen do 
stávající p�ípojkové sk�ín� v pilí�i na hranici pozemku. Z rozvad��e RE bude veden 
napájecí kabel do rozvad��e, který bude osazen v budov�, v suterénu. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky

 Návrh p�ípojek není p�edm�tem bakalá�ské práce, musí být navrženy v souladu 
s technickými normami, a požadovaným odb�rem. 
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 Délky jsou p�edb�žn� navrženy: 

  Vodovodní p�ípojka:   20 bm 
  Kanaliza�ní p�ípojka:   18 bm 
  P�ípojka elektro:   33 bm 
  Plynová p�ípojka:   není po�ítáno s touto p�ípojkou 

B.4  Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení, 
b) Pot�ebná infarstruktura –pozemek.   
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
d) doprava v klidu, 
e) p�ší a cyklistické stezky. 

 Budou vytvo�eny zpevn�né plochy pro zajišt�ní klidové dopravy a pro p�ší. 
Napojení na dopravní infrastrukturu a �ešení zpevn�ných ploch je patrno ze 
zastavovací situace. Objekt bude napojen na sít� technické infrastruktury. Okolní 
pozemky a stavby jsou napojeny na ve�ejnou technickou infrastrukturu. Dle stavu 
t�chto sítí a jejich kapacitních možností, podložených výpo�ty v dalších fázích 
projektové dokumentace, bude navrhovaný objekt napojen na tyto sít� a �ady, 
pop�ípad� budou z�ízený nové v�tve �ad� inženýrských sítí. P�edb�žn� (jak je patrno 
ze situa�ního výkresu) je objekt napojen na sít� technické infrastruktury následujícím 
zp�sobem: vodovodní p�ípojkou na ve�ejný vodovod zbudovaný v nov� z�ízené 
západní p�íjezdové komunikaci, jednotnou kanaliza�ní p�ípojkou na ve�ejný 
kanaliza�ní �ad vedený jižní p�íjezdovou komunikací a elektrickou p�ípojkou na 
vedení NN rovn�ž vedené jižní p�íjezdovou komunikací. Objekt je pro pot�eby 
vytáp�ní a oh�ev vody možné napojit plynovodní p�ípojkou, ze severní komunikace, 
na nízkotlaký ve�ejný plynovod.

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy

 Terén bude zpevn�n v okolí budovy pomocí minerálního betonu. 

b) použité vegeta�ní prvky 

 Není p�edm�tem BP.  
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c) biotechnická opat�ení

 Není p�edm�tem BP. 

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

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 
b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin�, 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 
e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�

 Stavba ani její realiza�ní fáze nebudou mít trvalý vliv na životní prost�edí. 
Do�asný vliv na životní prost�edí, m�že vzniknout b�hem realizace stavby. Jedná se 
p�edevším o zvýšenou hlu�nost a prašnost. V povinnostech dodavatele stavby bude 
eliminace t�chto negativních vliv� v co nejvyšší možné mí�e. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

  Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
 Stavba spl�uje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 Realizace stavby bude vyžadovat p�ipojení vody a elekt�iny. Odb�r bude zajišt�n 
ze stávajících p�ípojek, kde bude umožn�no m��ení spot�eby. Stavební materiál a 
hmoty budou pr�b�žn� skladovány na pozemku vlastníka. 

b) odvodn�ní staveništ�

 Odvodn�ní staveništ� bude provedeno provizorním drenážním systémem. 
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c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
   

Bude provedena provizorní p�ípojka vody napojená z ve�ejného vodovodního �ádu 
a p�ípojka elekt�iny napojená z ve�ejné elektrické sít�.  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. P�íslušné 
hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být p�ekro�eny.

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

 Pro ochranu okolí stavby je t�eba d�sledn� postupovat podle na�ízení vlády ze dne 
21.1.2004, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 502/200 Sb. O ochran� zdraví p�ed 
nebezpe�nými ú�inky hluku a vibrací, uve�ejn�ní ve sbírce zákon� �R �. 88/2004 Sb. 
a zejména§ 11 – Hluk v chrán�ném venkovním prostoru v chrán�ných vnit�ních 
prostorech staveb a v chrán�ných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší 
p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Pracovní doba p�i provád�ní stavby, 
bude v �asovém rozmezí dle výše uvedeného p�edpisu, budou požadavky na nejvyšší 
p�ípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku. A dle p�íslušného p�edpisu 
spln�ny.

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

 Trvalý zábor staveništ� je vymezen: vn�jšími hranicemi stavebního pozemku. P�i 
realizaci uli�ního oplocení stavby nevzniknou do�asné zábory v uli�ním prostoru. 
Oplocení bude realizováno jako do�asné, aby se zabránilo p�ístupu nepovolaných 
osob na stavu, a po dokon�ení stavby bude okamžit� demontováno.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

 S odpady bude naloženo tak, jak stanovuje zákon š. 185/2001 Sb. o odpadech v 
aktuálním zn�ní. V pr�b�hu realizace budou vznikat b�žné stavební odpady, které 
budou odváženy na �ízené skládky. Stavební su� a další odpady, které je možno 
recyklovat budou recyklovány u recykla�ní firmy. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo felonie zemin 

 P�ed zapo�etím prací bude stažena ornice z �ásti pozemku, dot�ené výstavbou. 
Uskladn�ní ornice bude na pozemku vlastníka a pozd�ji se využije p�i finálních 
terénních úpravách. P�ebytek zeminy bude odvezen na místo, které investor p�edem 
zajistí, náklady na odvoz budou hrazeny zvláš� a nejsou zahrnuty co rozpo�tu. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

 V rámci výstavby nebude výrazn� poškozené životní prost�edí. S odpady bude 
naloženo tak, jak stanovuje zákon š. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním zn�ní. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních  
p�edpis�5) 

 Pracovníci na staveništi budou proškoleni dle platných požadavk�, vyhlášek a 
zákon� BOZP. Práci m�žou provád�t jen pracovníci, kte�í jsou k této �innosti 
oprávn�ni. Ú�ast koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci není 
vyžadována. P�i provád�ní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré 
platné bezpe�nostní p�edpisy v oblastech bezpe�nosti a ochrany zdraví pracovník�
dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a další osoby, 
oprávn�ní staveb. Tato podmínka se vztahuje rovn�ž na smluvní partnery dodavatele, 
investora a další osoby, oprávn�né zdržovat se na stavb�.
Dále musí být dodrženy obecn� platné p�edpisy, normy pro použití stavebních 
materiál� a provád�ní stavebních prací a další p�ípadné dohodnuté podmínky ve 
smlouv� o dodávce prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly 
provád�ny ú�eln� a hospodárn�. Výkopy je t�eba provád�t opatrn� a pod odborným 
dohledem tak, by nedošlo k poškození vlastních i sousedních budov a znehodnocení 
p�ípadných archeologických nález�, p�ípadn� poškození stávajících podzemních 
inženýrských sítí a p�ípojek. P�ed zahájením zemních prací je nutno vyty�it podzemní 
sít� provád�ní výkop� postupovat se zvýšenou opatrností. Veškeré odchylky od 
projektu a nov� zjišt�né zkušenosti p�i provád�ní stavby, je t�eba bez odkladu 
konzultovat s projektantem, aby bylo možné odborn� správn� rozhodnout o dalším 
postupu stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Výstavbou nejsou dot�eny stavby, které by vyžadovaly bezbariérové úpravy.
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l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�en 

 Nejsou požadovány dopravn� inženýrská opat�ení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby /provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

 Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro 
provád�ní stavby. Opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� bude 
b�žného charakteru. Provád�ní stavby nebude realizováno za provozu, jedná se o 
novostavbu

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané zahájení stavby objektu je 06.2014. 
P�edpokládané ukon�ení stavby objektu je 06.2016.

C Situa�ní výkresy

C.1 Situa�ní výkres širších vztah�

C.2 Celkový situa�ní výkres stavby 

C.3 Koordina�ní situace 

D Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení

 Dokumentace stavebních objekt�, inženýrských objekt�, technických nebo 
technologických za�ízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických za�ízení v následujícím �len�ní v p�im��eném rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva  

Ú�el objektu 

 Návrh �eší novostavbu domu um�ní v Alexanderu.
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Architektonické, výtvarné , materiálové  a dispozi�ní �ešení 

 Objekt je dvoupodlažní se sedlovou st�echou, �ást domu je podsklepená. Do objektu vede 
celkem 5 vchod�. Jeden hlavní, 4 vedlejší únikové a 1 vchod slouží pro zam�stnance.  V 
1.NP se nachází galerie s kavárnou. V 2.NP je ateliér a 1.S víceú�elový sál. 

Bezbariérové užívání stavby 

V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj                
�. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška �. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a 
vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce  

 Vytý�ení stavby bude provedeno dle vyty�ovacích plánu. P�ed za�átkem 
zemních prací a výkop� budou provedeny p�ípravné zemní práce. Budou 
odstran�ný k�oviny, p�vodní dlažba a konstrukce. Vytý�ení inženýrských sítí a 
stanovení jejich chranných pásem bude provedeno p�ed sejmutím ornice. Ornice 
bude sejmuta v tlouš�ce  0,2 m, následn� bude uložena v �ásti pozemku na míst�
tomu ur�eném a bude použita  p�i terénních úpravách po dokon�ení stavby.  
Výkopy budou provád�ny  strojn�, v p�ípad� pot�eby do�išt�ny ru�n�. Stavební 
jámy budou zapaženy v souladu s BOZP.  
Vykopaná hornina bude uskladn�na na pozemku na míst� tomu ur�eném a bude 
použita  
p�i dotvarování terénu v rámci dokon�ení stavby. Pevnost zeminy a hloubku 
základové spáry  je nutno p�ed provád�ním základ� ov��it autorizovaným 
geologem a tuto skute�nost zapsat  do stavebního deníku.  

Základy 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu a železobetonu 
(beton C20/25). Minimální založení pod nepodsklepenou �ásti je 1600mm. U 
podsklepené �ásti je minimální založení dle propo�tu 450mm.  
Pozemek se nachází v blízkosti poddolovaného území, zp�sob založení byl zvolen  
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s p�ihlédnutím k možným vliv�m, které by poddolování mohlo zp�sobit. Ší�ka i 
hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry a 
na minimální nezamrznou hloubku.  

Izolace proti zemní vlhkosti  
  
 Ochrana stavby proti zemní vlhkosti a podpovrchové vod� bude zajišt�na 
vodorovnou a svislou PVC izolací ALKORPLAN 35 034. 
  

Izolace proti radonu  
   
 Pr�zkum neprokázal zvýšenou hodnotu radonu pronikajícího z podloží, z 
tohoto  
d�vodu nebude provedena zvláštní izolace proti pronikání radonu. P�ípadnou 
nízkou hodnotu radonového rizika zachytí izolace proti zemní vlhkosti.  
  

Svislé nosné konstrukce  

 Svislé nosné konstrukce tvo�í ocelový skelet. Výplni mezi ocelovými 
sloupy je Porotherm 44 EKO+.  V interiéru jsou nosné st�ny z monolitického ŽB. 

Konstruk�ní systém 

 Svislé nosné konstrukce tvo�í ocelový skelet. Výplni mezi ocelovými 
sloupy je Porotherm 44 EKO+.  V interiéru jsou nosné st�ny z monolitického ŽB. 

Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce bude vytvo�ena z monolitického železobetonu dle 
výkresu tvaru. 

Zast�ešení 

 Je pomocí systému Kingsan. Tyto panely jsou z trapézových plech�, u 
kterých je sou�ástí  tepelná izolace. Tyto panely se budou pokládat na vaznice, 
které budou p�ipevn�ny k p�íhradovým nosník�m. Tyto nosníky jsou dále 
p�ipevn�ny na ocelové sloupy. 
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Schodišt� z 1.NP do 2.NP 

 Toto schodišt� má nosnou konstrukci tvo�enou z ocelových profil�. 
Nášlapná vrstva je z plechu. 
  

Schodišt� z 1.S do 1.NP 

 Toto schodišt� má nosnou konstrukci tvo�enou z ocelových profil�. 
Nášlapná vrstva je z plechu. 
  

P�eklady 

P�eklady jsou navrženy ze systému Porotherm. U nosných st�n je p�eklad 
Porotherm KP7 u p�í�ek Porotherm KP 11,5. 

Zvedací  plošina 

  Zvedací plošina je navržena od firmy Cibes Lift AB, typ Cibes A 5000. 

Podlahy 

Povrchová úprava je navržena z keramické dlažby. Skladby viz. p�íloha. 

Povrchové úpravy 

Úprava zd�ných st�n v interiéru je pomocí omítky VC. V exteriéru je 
pohledový cihelný obklad v kombinaci VC omítky. Povrch sálu je pomocí 
pohledového betonu. 

Malby 

 Malby a nát�ry jsou provád�ny pouze v interiéru. Barva výmalby je bíla. 
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Obklady 

Obklady svislých konstrukcí jsou navrženy pouze v interiér a to 
v místnostech kde se nachází sociální za�ízením. Více specifikované v p�doryse a 
v legend� místností. 

Výpln� otvor�

 Okna budou provedeny z ocelových hliníkových profil� s p�erušeným 
tepelným mostem. Velikost oken v�etn� zp�sobu otevírání viz výkresová 
dokumentace.

Klempí�ské konstrukce 

 Veškeré klempí�ské prvky jsou ve výpisu klempí�ských prvk�, v�etn�
rozvinuté ší�ky. Klempí�ské prvky jsou z materiálu dle výpisu prvk� (lakovaný 
hliník). Dodavatel musí dodržet technologické p�edpisy pro zpracování dané 
výrobcem zvoleného plechu. 

Záme�nické konstrukce 

 Záme�nické výrobky jsou detailn� popsány ve výpisu prvk�.

b) Výkresová �ást  

D.1.1-1 Základy    M 1:100 

D.1.1-2 P�dorys 1.S    M 1:100 

D.1.1-3 P�dorys 1.NP    M 1:100

D.1.1-4 P�dorys 2.NP    M 1:100

D.1.1-5 �ez A-A´, �ez B-B´   M 1:100

D.1.1-6 Výkres tvaru stropu   M 1:100

D.1.1-7 Krovy     M 1:100

D.1.1-8 P�dorys st�echy   M 1:100

D.1.1-9 Pohledy SV, SZ, JV, JZ  M 1:100

D.1.1-10 Specifikace výrobk�

D.1.1-11 Vizualizace
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c) Dokumenty podrobností 

D.1.1-12 Stavební detail   M 1:10

D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

 Tato �ást není p�edm�tem BP. 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Tato �ást není p�edm�tem BP. 

D.1.4 Technika prost�edí staveb 

 Tato �ást není p�edm�tem BP. 

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení 

Tato �ást není p�edm�tem BP.

E Dokladová �ást 

 Tato �ást není p�edm�tem BP.

E.1 Výty�ovací výkresy jednotlivých objekt� zpracované podle jiných právních 
p�edpis�4) 

Tato �ást není p�edm�tem BP. 

E.2 Projekt zpracovaný bá�ským projektantem6) 

 Tato �ást není p�edm�tem BP.
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5. Záv�r  

 V rámci mé bakalá�ské práce byla vypracovaná �áste�ná projektová dokumentace stavby 

pro provedení stavby dle zadání bakalá�ské práce. Na základ� této práce m�že být provedena 

zbývající dokumentace k navrhovanému domu um�ní.  Tento bude sloužit mladým um�lc�m a 

také  široké ve�ejnosti, zajímající se o kulturu, um�ní , zábavu a sport. Budou se zde po�ádat 

r�zné kulturní akce. Historický duch místa bude zachován s využitím nové funkce.  

 V této bakalá�ské práci jsem eliminovala nedostatky Ostravy. Vytvo�ila jsem zázemí pro 

mladé um�lce, které zde chybí. K výsledku jsem byla vedena vedoucím bakalá�ské práce. 

Konzultace pro m� byly velikým p�ínosem a ponau�ením. 
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6. Seznam použitého zna�ení: 

PD - projektová dokumentace 

NP - nadzemní podlaží 

BOZP - bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

�SN - �eská technická norma 

ŽB - železobeton 

PB - prostý beton 

TI - tepelná izolace 

tl. - tlouš�ka 

p.�. - parciální �íslo 

DN - diametre nominal – jmenovitý vnit�ní pr�m�r potrubí 

PE - polyetylen 

KN - katastr nemovitostí 

NN - nízké nap�tí 

Bpv - Baltský po vyrovnání 

JTSK - jednotné trigonometrické sít� katastrální – sou�adnicový systém 
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EPDM - etylen propylen dien pryž 
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