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Anotace 

STA I NÝ M.: Sférické kino: Bakalá ská práce. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013 xx str. Vedoucí práce: Ing. arch. Ková  J. 

P edm tem bakalá ské práce „sférické kino“ je zpracování ásti projektové dokumentace pro 

provád ní stavby. Objekt je sou ástí areálu Arboreta Nový Dv r, jehož urbanistická studie byla 

zpracovávána v rámci p edm tu Ateliérová tvorba III. Samotný objekt vychází 

z architektonické studie, která byla náplní p edm tu Ateliérová tvorba IV. Hmota objektu je 

poskládána ze základních geometrických t les, koule, kvádru a válc . St žejním motivem 

budovy je její pravdivost, konstrukce a materiály jsou úmysln  odhaleny. 

Klí ová slova 

kino, sko epina, železobeton, pohledový beton, arboretum 

 

ABSTRACT 

STA I NÝ M.: Spherical cinema: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Deprtment of Architecture, 2014, xx p. Thesis 

supervisor: Ing. arch. Ková  J. 

The subject of bachelor thesis „spherical cinema“ is the elaboration of project documentation 

for construction. The building is a part of the Arboretum Nový Dv r. Urban study arboretum 

was created in course Designe studio III. The building is based on the architectural study, which 

was the course content Design studio IV. The mass of the building is composed of basic 

geometric bodies, sphere, cuboid and cylinders. Important theme of building is truthfulness, the 

construction and the materials are deliberately revealed. 

Keywords 

cinema, shell, reinforced concrete, face concrete, arboretum 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 
ATT   ateliérová tvorba 

SN   eská technická norma 

EIA   Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivu na životní 

   prost edí) 

SZM   Slezské zemské muzeum 

K    koruna eská 

LPF   lesní p dní fond 

NN   nízké nap tí 

NP   nadzemní podlaží 

PS   pozemní stavitelství 

SO   stavební objekt 

Sb.   sbírka zákon  

TI   tepelná izolace 

ŽB   železový beton 

apod.    a podobn  

.   íslo  

m    metr 

m2   metr tvere ní 

m3   metr krychlový 

viz   odkaz na jinou stránku 

s.   strana 

tl.   Tlouš ka 

obr. .   obrázek íslo 
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ÚVOD 
 Po átky projektu sférického kina za aly již v ateliérové tvorb  III. Zadáním ateliérové 

tvorby t i byla urbanistická studie Arboreta v Novém Dvo e, které je sou ástí Slezského 

zemského muzea. Dále byl p vodní koncept zpracováván v ateliérové tvorb  IV, z jejíž 

výsledk  vzešla architektonická studie, která byla podkladem pro zpracování dokumentace pro 

stavební povolení v ateliérové tvorb  Va.  

URBANISTICKÉ EŠENÍ 

 V rámci skupinové práce v ateliérové tvorb  III. byly hledány slabé stránky v areálu 

arboreta. Mezi nalezené a vy ešené slabé stránky pat ilo zkultivování a zp ístupn ní prudkého 

jižního svahu v nové ásti arboreta, který má velký potenciál, odd lení kompostu od zóny 

ur ené pro návšt vníky, umíst ní nového skleníku, problém nevyhovujícího vstupu i využití 

lom , obr. .1. Jedním z problém  areálu byla také malá atraktivita severozápadního cípu areálu 

a práv  v této ásti bylo navrženo sférické kino, které m lo díky nabídce zajímavého 

zážitku v podob  promítání nau ných film  na vnit ní povrch koule, p ivést navšt vníky práv  

do této ásti dendrologické expozice. 

Obrázek 1: Nov  navržené stavby pro  arboretu
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ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

 P dorysné rozm ry i základní hmota objektu byla p evzata z vystavního pavilonu, který 

se již v areálu arboreta nalezá. Dále bylo jak pro komponování dispozic tak pro hmotu stavby 

použito základních geometrických t les, konkrétn  kvádru, válce a koule, obr. .2. 

 Nemén  d ležitým prvkem, který je v objektu obsažen, je snaha o co nejv tší pravdivost. 

Konstrukce, materiály i technické ešení jsou úmysln  ponechány na o ích navšt vníka, 

podobn  jako je v p írod  viditelná struktura k ry nebo listu. 

 Foyer, které má p idánu funkci hlavní komunika ní zóny, je po celém svém obvodu 

proskleno tak, aby stavba byla spjata s exteriérem. Díky tomuto ešení není v interiéru 

navšt vníkovi upírán výhled na okolní stromy. 

 

Obrázek 2: Schéma 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 

a.1.1. Údaje o stavb  

Název stavby:    Sférické kino 

Kraj:     Moravskoslezský 

Okres:     Opava 

Obec:     St bo ice 

Katastrální území:   Nový Dv r u Opavy 

Parcelní íslo:    174 

Místo stavby:    Nový Dv r u Opavy 

Stupe  projektové dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby 

a.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:     Slezské zemské muzeum 

Adresa:    Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

a.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:     Marek Sta i ný 

Adresa:    Dvorová 381/19, Ostrava 17, 717 00 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  

Dokumentace byla zpracována na základ  architektonické studie, dokumentace pro uzemní 

ízení a dokumentace pro povolení stavby. 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah ešeného území 

Katastrální území:   Nový Dv r u Opavy [707309] 

Parcelní íslo:    174 

Vým ra:    164775 m2 
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Typ parcely:    parcela katastru nemovitostí 

Zp sob využití   zele  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

Vlastnické právo: 

eská republika, p íslušnost hospoda it s majetkem státu má Slezské zemské muzeum 

Adresa: Slezské zemské muzeum, Tyršova 705/1, P edm stí, 74646 Opava 

Omezení vlastnického práva:  nejsou evidována žádna omezení 

Zp sob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány 

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né uzemí, záplavové území) 

Dot ené území není chrán no podle jiných právních p edpis . 

c) údaje o odtokových pom rech 

ešené území se mírn  svažuje jihozápadním sm rem a nachází se dvacet dva metr  

nad hladinou rybníku. Deš ová voda ze st echy budovy bude svedena do jednotné ve ejné 

kanalizace. Deš ová voda, která dopadne na okolní zpevn né plochy bude odtékat na okolní 

travnatou plochu a vsakávat se. 

Stavba b hem realizace ani po dokon ení neovlivní odtokové pom ry. 

d) údaje o souladu s územním plánem 

Projekt stavby je v souladu s platným územním plánem obce St bo ice. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Územní rozhodnutí nebylo vydáno. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území. 

Navržená stavba nezm ní zp sob využití území. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Dot ené orgány nevznesly žádné požadavky. 
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h) seznam výjimek a úlevových ešení 

V projektu nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic. 

 Projekt nesouvisí a není podmín n žádnými dalšími investicemi. 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Parcela . 174 je p ímo napojena na místní komunikaci, veškeré práce související 

s realizací stavby budou provád ny na parcele. Okolní pozemky nebudou nijak ovlivn ny 

provád ním stavby. 

A.4 ÚDAJE O STAVB  

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

 Celkem se jedná o p t stavebních objekt , konkrétn  tyto: 

SO 01 – Sférické  kino (novostavba) 

SO 02 – Zpevn ná  plocha (novostavba) 

SO 03 – P ipojení  na sí  elektrického vedení NN (novostavba) 

SO 04 – Vodovodní p ípojka (novostavba) 

SO 05 – Kanaliza ní p ípojka (novostavba) 

V projektu je ešen pouze stavební objekt 1, sférické kino. 

b) ú el užívání stavby 

 Stavba vyšší ob anské vybavenosti, která bude rozši ovat kulturní a vzd lávací funkce 

Slezského zemského muzea. Konkrétn  zde budou promítány nau né filmy na vnit ní kulovou 

plochu, p idanou funkcí bude ob erstvení pro návšt vníky. 

c) trvalá nebo do asná stavba 

 Stavba trvalého charakteru. 
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d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

 Stavba není chrán na jinými právními p edpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby 

 Celý objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby. 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

pravních p edpis  

 Dot ené orgány nevznesly žádné požadavky. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

 V projektu nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, po et uživatel  / 

pracovník  apod.) 

 SO 01 – sférické kino 

Zastav ná plocha 618,7 m2 

Obestav ný prostor 2586,5 m3 

Hledišt  kinosálu a p idružené prostory jsou dimenzovány pro padesát p t osob 

a dva imobilní návšt vníky na invalidním vozíku. 

Provoz po ítá se dv ma stálými pracovníky. 

SO 02 – zpevn ná plocha 

Zastav ná plocha 10 m2 

i) 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.) 

 Není p edm t této práce. 
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j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 

 P edpokládána délka výstavby je deset m síc . P esná délka a harmonogram bude 

dohodnut mezi stavebníkem a zhotovitelem v pr b hu p ípravy zakázky. 

 Postup prací: 

Výkopové práce 

Provád ní stavebních konstrukcí 

Technické rozvody 

Dokon ovací práce 

Terenní úpravy 

k) orienta ní náklady stavby 

 Orienta ní cena stavby je 25 000 000 K . 

A.5 LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA ÍZENÍ. 

 Stavba je roz len na do p ti stavebních objekt : 

SO 01 – Sférické  kino (novostavba) 

SO 02 – Zpevn ná  plocha (novostavba) 

SO 03 – P ipojení  na sí  elektrického vedení NN (novostavba) 

SO 04 – Vodovodní p ípojka (novostavba) 

SO 05 – Kanaliza ní p ípojka (novostavba) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek je sou ást areálu Arboreta v Novem Dvo e u Opavy. Parcela íslo 

174 je rozsáhlá, její vým ra iní 164 775 m2. Staveništ  bude pouze na nezbytn  nutné ásti. 

Terén v blízkém okolí stavby se mirn  jihozápadn  svažuje. P ístup na staveništ  

je z východu, ze zpevn né komunikace, která je sou ástí areálu arboreta. Sou asn  i hlavní 

vstup do objektu je na východní fasád . 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.) 

 Terén pozemku byl d kladn  prohlédnut a konzultován se stavebníkem, avšak nebyly 

provedeny žádné pr zkumy k této projektové dokumentaci. 

 Pr zkumem byl zjišt n st ední pr nik zemního radonu. 

c) stávající ochranná pásma a bezpe nostní pásma 

 V okolí objektu se nenachází žádné ochranné pásmo i bezpe nostní pásmo. 

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

 Stavba se nenachází na geologicky nestabilním podloží ani z hlediska záplavového 

území nebo poddolovaného území. 

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

pom ry v území 

 V okolí se nenacházejí žádné další stavby. Objekt má dostate né odstupy od hranice 

pozemk , aby nijak negativn  neovlivnil okolí. Odtokové pom ry v území nebudou stavbou 

nijak dot eny. 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení d evin 



- 18 - 

 

 Stavba je citliv  v len na na travnatou plochu mezi dv ma expozicemi d evin tak, aby 

nebylo nutné kácení. 

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

 Stavba nevyžaduje žádné zábory. 

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

 Stavba bude p iléhat k vnit ní komunikaci arboreta, které je dob e napojeno na dopravní 

infrastrukturu. 

 Stavba bude napojena na ve ejný rozvod vody od jihu, kde bude kolem zpevn ného 

vnit ního chodníku zbudována p ípojka o délce 133 m. P ípojka bude zhotovena z PE potrubí, 

p esný pr m r stanoví projektant technického za ízení budov. Vodom rná sestava bude 

umíst na na hranici parcely. 

V délce 72 metr  bude provedeno elektrické kabelové zemní napojení na distribu ní 

nízkonap ovou zemní sí , která kopíruje jižní hranici parcely. 

Odvod odpadních vod bude zajiš ovat napojení p eš kanaliza ní šachtu na jednotnou 

kanalizaci. 

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

 Žádné takové vazby se v rámci projektu nevyskytují. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
b.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

 Stavba je primárn  ur ena pro promítání film  na kulovou plochu, kapacita hledišt  je 

55 osob, p idružené prostotory, toalety, snack bar a šatna, jsou navrhovány úm rn  velké 

k hledišti. 

 Zastav ná plocha je 618,7 m2 

b.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
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 Budova se nachází v areálu Arboreta. Celý areál je oplocen a uzav en. Objekt je navržen 

v severozápadním cípu parcely. Kolem budovy vede hlavní prohlídková trasa dendrologické 

expozice, z tohoto chodníku bude objekt p ístupný, další vstupy do objektu jsou z jižní strany, 

kde se nachází travnatá plocha ur ená k relaxaci. 

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

 Jednopodlažní objekt je realizován na p dorysu obdelníku o stranách 33,48 m a 18,48 

m. Plochou st echu vynáší sloupy do výše 3 m. Celý p dorys obaluje lehký obvodový pláš  

systému Reyners. Hledišt  je zast ešeno sko epinou sférického tvaru o vn jším pr m ru 7,3 m 

a výšce 5 m. Foyer je pojednáno jako prostor mezi betonovými válci, které vytvá í mezistupe  

mezi interiérem a exteriérem. Uvnit  válc  se nachází hledišt , snack bar, šatna, toalety, 

technická a technologická za ízení. Betonové válce též pomáhají obvodovým sloup m vynášet 

st echu. 

 Interiér i exteriér je navržen v pohledovém betonu, snahou je vytvo it pravdivou 

architekturu, která nic neskrývá. Konstrukce i technické za ízení bude odhalené. 

b.2.3 celkové provozní ešení, technologie výroby 

 Budova má hlavní vstup z komunikace lemující východní stranu, další vstupy jsou 

umíst ny na jižní fasád . Všechny vstupy vedou do foyer, které slouží jako hlavní komunika ní 

prostor a pobytový prostor, odkud se návšt vník dostane do všech jemu p ístupných ástí 

objektu, k výdejnímu okénku s ob erstvením, do šatny, na toalety i do prostoru hledišt . 

Z foyer budou ale p ístupny i technická místnost, uklidová místnost, p ípravna a jedna ze dvou 

promítacích kabin. 

b.2.4 bezbariérové ešení stavby 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obechných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání stavby ve zn ní pozd jších p edpis . 

 V objektu nejsou navrženy prahy pouze p echodové lišty, rozdíl podlahy a vn jšího 

terénu je p ípustných 20 mm. Prostory jsou dimenzovány tak, aby zajistily handicapovaným 

maximální pohodlí p i užívání stavby. 
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b.2.5 bezpe nost p i užívání stavby 

 Objekt respektuje platné právní p edpisy a normy, tak aby splnil požadavky na 

bezpe nost osob p i užívání stavby. 

b.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební ešení 

 Jedná se o kulturní novostavbu, která bude plnit funkci kina. 

b) konstruk ní a materiálové ešení 

 Všechny nosné konstrukce jsou provedeny v monolitickém železobetonu. Objekt je 

založen na železobetonových základových pásech ší e 500 mm, na kterých spo ívají za prvé 

nosné sloupy tvercového pr ezu 200 x 200 mm o osové vzdálenosti 3 m a 2 m vynášející 

železobetonový v nec o rozm rech 200 x 400 mm, za druhé základové pásy nesou válcové 

nosné st ny tlouš ky 200 mm a dále valcovou nosnou ze  o tlouš ce 300 mm, která nese 

železobetonovou sko epinu tlouš ky 150 mm, sko epina je zateplnena polystyrenovou izolací 

o vrstv  250 mm. 

 Nosná konstrukce ploché st echy je trámová s trámy ší e 200 mm a výšky 300 mm, na 

kterých spo ívá železobetonová deska tlouš ky 100 mm. Na st eše je provedena tepelná izolace 

z polystyrenu v tlouš ce od 250 mm. Krytina je provedena z polyuretanové st rky kemperol 

V 210 ve dvou vrstvách. 

 Stupn  promítacího sálu jsou provedeny jako železobetonové desky tlouš ky 100 mm 

podep ené valcovými železobetonovými st nami tlouš ky 200 mm uloženými na základových 

pásech. Jednotlivé stupn  promítacího sálu jsou p ístupné po železobetonovém monolitickém 

deskovém schodišti se stupni o výšce 165 mm a hloubce 240 mm. 

 Vnit ní d lící p í ky odd lující jednotlivé prostory pod hledišt m jsou provedeny ze 

zdiva ytong P4-500 (200x249x599 mm) a ytong P2-500(150x249x599 mm) na maltu ytong. 

 Nad prostupy v p í kách jsou p eklady ytong NEP 15 (150x249x1250 mm). Nad 

prostupy a dve mi v nosné železobetonové konstrukci je naddimenzována výztuž tak, aby ve 

spolup sobení s betonem zajistila roznesení zatížení. 

 Lehký obvodový pláš  systému Reyners je proveden okolo celého objektu, konkrétn  

se jedná o strukturální system CW 50 – SG 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Materiály použité na stavb  musí být schváleny pro použití ve stavebnictví a musí být 

v soulatu s SN. 

 Konstrukce musí bude precizn  provedena podle kvalitního statického návrhu. 

b.2.7 základní charakteristika technických a technologických za ízení  

 Technické za ízení budovy bude up esn no projektantem TZB. 

 Technologické za ízení není obsahem této práce. 

b.2.8 požárn  bezpe nostní ešení 

 Není obsahem této práce. 

b.2.9 zásady hospoda ení s energiemi 

 Nejsou p edm tem této práce. 

b.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

 Návrh stavby spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a p íslušné p edpisy a požadavky pro 

vnit ní prost edí a pro vliv stavby na životní prost edí. Dále je v souladu s dot enými 

hygienickými p edpisy a závaznými normami SN.  

b.2.11 ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

 Stavba se nachází na území se st edním výskytem p dního radonu, z tohoto d vodu je 

navržena hydroizolace Paralbit AL S40 s hliníkovou fólií, která stavbu chrání p ed pr nikem 

radonu do interiéru. 

 Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území a není zatížen ani 

zvýšenou hlukovou zát ží. 
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B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt je napojen u vedlejšího vstupu do areálu, jižn  od staveništ  a nachází se 

v blízkosti lomu . 179, odtud jsou vedeny p ípojky vodovodu, elekt iny a kanalizace po 

stranách zpevn né komunikace, která se nachazí na parcele. 

 D š ová voda a splaškové vody jsou napojeny na ve ejnou kanalizaci smíšenou. 

 Na vodovodní sí  se napojujeme p es nov  vybudovanou vodom rnou šachtu. 

 Elektrické vedení bude napojeno na zemní elektrickou distribu ní sí  nízkého nap tí 

prost ednictvím šachty. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 P ipojovací rozm ry a výkonové kapacity stanoví projektant TZB. 

 Délky p ipojek: 

elektrické vedení NN, SO 03  - 72 m 

vodovodní p ípojka, SO 04  - 133 m 

kanalizace jednotná, SO 05  - 120 m 

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 

a) popis dopravního ešení 

 V rámci urbanistické studie provád né v p íprav  na následující projekt sférického kina 

byly upravovány komunikace uvnit  arboreta, byl upraven hlavní vstup, avšak v oblasti, kde se 

nachází objekt, nebyly provedeny žádné zm ny. 

b) napojení uzemí na stávající dopravní infrastrukturu 

 Východní fasádu objektu lemuje stávající zpevn ná komunikace arboreta, která je 

napojena na místní komunikace celkem ve dvou místech a v jednom míst  je napojena na 

nezpevn nou místní komunikaci probíhající kolem severní hranice parcely. 
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c) doprava v klidu 

 V blízkosti hlavní brány arboreta se nachází parkovišt  sloužící celému arboretu, tato 

plocha bude sloužit i pro objekt kina. 

 V sou asné dob  má toto parkovišt  kapacitu 48 stání. Je navrženo rozší it toto 

parkovišt  na 293 parkovacích stání pro automobily, dalších 10 bezbariérových a 3 parkovací 

místa pro autobusy, aby parkovišt  vyhov lo jednorázovým p íliv m návšt vník . 

d) p ší a cyklistické trasy 

 V celém areálu je povolena pouze p ší doprava. Areál je sice lemován dv mi 

cyklistickými trasami, nicmén  cyklisté musí svá kola p i návšt v  arboreta odložit do stojan  

u vstupu. 

 

B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Objekt je umíst n v rámci pozemku tak, aby nevznikla nutnost žádného kácení d evin, 

nachází se na zatravn né ploše. Stromy v okolí stavby budou p i výstavb  zabezpe eny tak, 

aby nedošlo k jejich poškození. 

 Nadbývající zemina bude po dokon ení stavby využita pro pot eby arboreta, nap íklad 

na proložení kompostu i srovnání ploch po vykácených d evinách. 

 Okolo objektu bude terén po dokon ení stavby op t zatravn n. 

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 

 V p b hu výstavby bude mírn  zvýšena prašnost a hluk. S odpady bude nakládáno 

v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech. Po dokon ení nebude mít objekt žádné 

negativní ú inky na životní prost edí. 
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b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památkových strom , 

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

 Objekt nebude mít negativní vliv na p írodu ani krajinu. V pr b hu výstavby je nutné 

chránit okolní d eviny. 

c) vliv stavby na soustavu chrán ných oblastí Natura 2000 

 Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chrán ných oblastí Natura 2000. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 U toho objektu neprob hlo zjiš ovací ízení a nejsou žádné stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis  

 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpe nostní pásma, ani omezení. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Objekt odpovídá všem požadavk m souvisejícím s úkoly ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZASADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Není p edm tem práce. 

b) odvodn ní staveništ  

 Není p edm tem práce. 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pro pot eby staveništ  bude zhotovena do asná vodovodní p ípojka z ve ejného 

vodovodu, jednotná kanaliza ní p ípojka. Elektrickou energii bude poskytovat do asný 

elektrický rozvad  z ízen na staveništi. 
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d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a objekty. 

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

 V míst  stavby nejsou žádné stavby ani d eviny, nejsou tedy nutné žádné asanace, 

demolice ani kácení porostu. Je však nutné zajistit ochranu dendrologické sbírky v okolí 

staveništ . 

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

 Není p edm tem této práce. 

g) maximální produktivita množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

 Není p edm tem této práce. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 Není p edm tem této práce. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

 Výstavba bude probíhat v souladu se zákonem . 17/1992 Sb. o ochran  životního 

prost edí. 

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví 

 Na staveništi budou dodržovány zásady BOZP dle zákona . 309/2006 Sb. o zajišt ní 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání stavby dot ených osob 

 Úpravy nejsou zapot ebí. 

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
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 Není p edm tem této práce. 

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.) 

 Nebyla zjišt na nutnost zavád ní speciálních podmínek v pr b hu realizace stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

 Není p edm tem této práce. 
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C. SITUA NÍ VÝKRESY 

Viz p ílohy: 

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH , m ítko 1:50 000 

C.2 STAVEBNÍ SITUACE, m ítko 1:500 

C.3 VYTY OVACÍ VÝKRES, m ítko 1:500 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
d.1.1 architektonicko-stavební ešení 

a) technická zpráva 

 Objekt se nachází v severozápadní ásti areálu Arboreta v Novém Dvo e. Stavba má 

p dorys obdélníku o stranách 33,48 m a 18,48 m, delší strana objektu je tém  rovnob žná 

se severní hranicí pozemku. Hlavní vstup do objektu je na východní stran , další dva vstupy 

jsou na jih od budovy, kde se nachazí travnatá plocha, která je ur ena k relaxaci. 

 Hmota objektu je složena z kvádru a ásti koule. Železobetonová st echa kvádru je 

nesena železobetonovými sloupy s osovou vzdáleností 3 m v kratším rozp tí a 2 m v delším 

rozp tí, dalším prvkem podporujícím trámovou nosnou konstrukci st echy jsou železobetonové 

válcové st ny tlouš ky 200 mm a 300 mm. ást objektu, kde se nachází hledišt  pro diváky je 

zast ešena železobetonovou sko epinou o tlouš ce 150 mm. Celý objekt je založen na 

železobetonových pásech v hloubce 1 m a ší i 500 mm. 

 Objekt je dispozi n  ešen ve dvou úrovních, do všech stran prosklené foyer obklopuje 

ostatní provozy. Toto foyer tvo í prvek, který je díky svému prosklení otev en do p írody a to 

zp sobuje, že z n j vzniká mezistupe  mezi interiérem a exteriérem. Naopak provozy uvnit  

válc  jsou jednozna n  interiéry, jenom do dvou válc  ze ty ech proniká p irozené sv tlo 

pomocí sv tlík  umíst ných ve st eše. Uvnit  válc  nalezneme Snack bar, šatnu, technickou 

místnost, uklidovou místnost, promítací kabinu, toalety a také srdce celého objektu, promítací 

místnost s hledišt m, která vystupuje jako jediná z objemu kvádru v podob  p l koule. 

b) výkresová ást 

Viz p ílohy: 

D.1.1 P DORYS ZÁKLAD , m ítko 1:50 

D.1.2 P DORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, m ítko 1:50 

D.1.3 P DORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, m ítko 1:50 
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D.1.4 VÝKRES KONSTRUKCE ST ECHY, m ítko 1:50 

D.1.5 VÝKRES ST ECHY, m ítko 1:50 

D.1.6 EZ A-A´, m ítko 1:50 

D.1.7 EZ B-B´, m ítko 1:50 

D.1.8 POHLEDY, m ítko 1:100 

D.1.9 VIZUALIZACE 

D.1.10 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL, m ítko 1:10 

D.1.11 INTERIÉR 

D.1.12 SPECIFIKACE VÝROBK  

d.1.2 stavebn  konstruk ní ešení 

 P ed zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice mocnosti 0,3 m, kterou budeme 

deponovat pro pozd jší použití. Výkopy budou provedeny do hloubky 1,2 m. Hutn ný násyp 

bude proveden ze št rkopísku. 

 Založení objektu je navrženo pomocí železobetonových pás , pod kterými bude uložen 

zemnící pásek. Základové pásy budou vybetonovány na št rkopískový násyp mocnosti 200 

mm. 

 Svislou nosnou konstrukci po obvodu budovy tvo í ady monolitických 

železobetonových sloup  o rozm rech 200 x 200 mm v osových vzdálenostech 3 m na stran  

dlouhé 33, 48 m a 2 m na stran  o délce 18, 48 m. P ed sloupy okolo celé budovy je instalován 

lehký obvodový pláš  systemu Reynaers CW 50-SG se sloupky hloubky 100 mm. Uvnit  

p dorysu zajiš ují nosnou funkci monolitické železobetonové zdi tlouš ky 200 mm a 300 mm, 

které mají válcový p dorys. 

 ast objektu je zast ešena železobetonovou sko epinou o tlouš ce 150 mm, která je na 

vn jším povrchu opat ena tepelnou izolací mocnosti 250 mm. Pro p dorysn  v tší ást stavby 

je na zast ešení použit železobetonový monolitický trámový systém s trámy o výšce 300 mm 

a ší i 200 mm, trámy p enášející zatížení železobetonové monolitické desky a st ešního plášt  

kon í ve v nci, který je uložen na sloupech po okraji budovy. V nec i atika jsou zatepleny 100 

mm polystyrenu z vn jší strany v nce. St ešní krytinu tvo í polyuretanová st rka Kemperol 

V 210. 
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  Hledišt  je provedeno z monolitických železobetonových desek o tlouš ce 100 

mm a podep eno monolitickými železobetonovými zdmi tlouš ky 200 mm. Na jednotlivé 

úrovn  hledišt  vedou dv  monolitická železobetonová desková schodišt , stupn  jsou vysoké 

165 mm a hluboké 240 mm. 

 P í ky d lící prostory pod hledišt m budou provedeny ze zdiva ytong P4-500 

(200x249x599 mm) a ytong P2-500(150x249x599 mm) na maltu ytong.  

 P eklady v nosných st nách jsou ešeny p idáním ocelové výztuže nad otvor. V p í kách 

je navrženo použití p eklad  ytong NEP 15 (150x249x1250 mm). 

 V místnostech bude na st nách i sloupech ponechán pohledový beton a odhalené 

konstrukce i technické za ízení, výjimku tvo í pouze toalety, kde bude do výše dvou metr  

proveden obklad dlaždicemi Rako Cemento Dak 63661 a od výšky dvou metr  je provedena 

omítká s imitací pohledového betonu. 

 Podlahové nášlapné vrstvy se liší dle místností. Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce 

místností a skladby podlah ve specifikaci. 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena i s ohledem na st ední t ídu p dního 

radonu, tudíž je použita izolace z oxidovaného asfaltového pásu Parabit Al S40 s hliníkovou 

fólií, který má tlouš ku 4 mm a je navržen ve dvou vrstvách. 

 Podlaha v p ízemí je zateplena polystyrenem Isover EPS 100, tlouš ky 150 mm. Pro 

kro ajovou izolaci je použit polystyren Isover N tlouš ky 50 mm. 

b) podrobný statický výpo et 

 Není p edm tem této práce. 

c) výkresová ást 

 viz. oddíl d.1.1 b) této práce  
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D.1.3 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ 

 Není p edm tem této práce. 

D.1.4 TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB 

 Není p edm tem této práce. 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ 

 Není p edm tem této práce. 

E. DOKLADOVÁ ÁST 
E.1 VYTY OVÁCÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKT  

ZPRACOVANÉ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS  

 Není p edm tem této práce. 

E.2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁ SKÝM PROJEKTANTEM 

 Není p edm tem této práce. 

  



- 32 - 

 

ZÁV R 

 Cílem této práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provád ní stavby dle 

zadaného rozsahu. Stavba sférického kina by výrazn  rozší ila nabídku kulturního vyžití 

Arboreta v Novem Dvo e, ale i celého Slezského zemského muzea. Jednalo by se o jednu z mála 

staveb svého druhu v tomto regionu.  

Projekt byl zpracováván nejen s d razem na estetiku a dodržení p edcházející 

architektonické studie, ale též s d razem na jeho funk nost a uživatelskou p ív tivost. 

 Nejd ležit jší a nejnáro n jší ást práce spo ívala v hledání optimálního ešení 

konstrukce z hlediska nákladnosti jejího provedení p i zachování estetické kvality. 

 Práce byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Textová ást 

byla upravena dle vyhlášky 62/2013, která upravuje vyhlášku 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb.  
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