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ANOTACE   

 

ELIÁŠ, D.: Konverze průmyslové haly na kavárnu: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 40 s. Vedoucí 

práce: Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D. 

 

Bakalářská práce „Konverze průmyslové haly na kavárnu“ se zabývá konverzí 

stávajícího objektu v Ostravě Hrušově na kavárnu. Projekt vychází z předchozí urbanisticko-

architektonické studie v rámci ateliérové tvorby III. a dále z architektonické studie stavby 

kavárny v rámci ateliérové tvorby IV. V bakalářské práci je tento projekt řešen v rozsahu 

částečné dokumentace pro provádění stavby dle zadání bakalářské práce. Jako architektonický 

detail je řešeno vnitřní schodiště. Dále je řešen interiér hlavního prostoru kavárny. 

Cílem byla změna využití stávajícího objektu se zachováním industriálního vzhledu. 

Koncept řešení vychází z jednoduché a přehledné dispozice. Zachovaná původní fasáda 

začleňuje budovu do historického kontextu území a reprezentuje charakteristické rysy města 

Ostravy. 

  

ANNOTATION 

 

ELIÁŠ, D.: Conversion of Industrial Hall to Cafe Bar: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - 

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

2014, 40 p. Project head: Ing. arch. Milada Baumann, Ph.D. 

 

  The bachelor thesis "Conversion of Industrial Hall to Cafe Bar" deals with the 

conversion of existing premises in Ostrava Hrušov into a coffee bar. The project is based on 

the city planning architectonic study within the studio/atelier production III. and on the 

architectonic study within the studio/atelier production IV. The project is solved in the extent 

of the partial documentation for executing the construction in accordance with the assignment 

of the bachelor thesis. As the architectonic detail there is presented the arrangement of the 

internal staircase. The thesis also focuses on the interior of the main part of the coffee bar.  

The aim of the thesis was a transformation of the existing premises with regard to its 

industrial appearance. The concept of the solution is based on the simple and well arranged 

disposition. The preservation of the original facade integrates the building into the historical 

context of the area and represents the characteristic features of the city of Ostrava. 
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PŘEHLED POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

C x/x - značka pevnostní třídy betonu 

DN - dimenze potrubí 

Kč - korun českých 

NN - nízké napětí 

EPS - expandovaný polystyren 

RAL - stupnice barevných odstínů 

Sb. - sbírka 

SBS - modifikace asfaltového pásu přidáním kaučuku styren – butadien – styren 

SO - stavební objekt 

U - součinitel prostupu tepla [ W/m2K ] 

XPS - extrudovaný polystyren 

b.p.v. - Balt po vyrovnání 

č. - číslo 

k.ú. - katastrální území 

m - metr, základní délková jednotka 

m2 - metr čtvereční 

mm - milimetr 

tl. - tloušťka 

ČSN – česká technická norma 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CÚZK – český úřad zeměměřičský a katastrální 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

PT – původní terén 

ÚT – upravený terén 

CPP – cihla plná pálená 
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1. ÚVOD 

 

Náplní této bakalářské práce, která se nazývá „Konverze průmyslové haly  

na kavárnu“, je návrh kavárny v Ostravě Hrušově. Návrh je objasněn ve výkresové a textové 

části této bakalářské práce.  

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. Textová část a výkresová část. 

Textová část obsahuje zejména průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky č.499 stavebního 

zákona. Průvodní zpráva obsahuje základní údaje o stavbě a stavebním pozemku. Technická 

zpráva podrobněji popisuje architektonické, konstrukční a technické řešení kavárny. 

Výkresová část práce obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně 

charakteristických vizualizací, architektonický detail schodiště a návrh interiéru hlavních 

prostor kavárny.   

 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby. Studie byla 

zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba  IV. Tomu ještě předcházelo urbanistické 

řešení dané lokality v rámci Ateliérové tvorby III. Dalším podkladem pro bakalářskou práci 

byla částečná dokumentace pro stavební povolení řešená v Ateliérové tvorbě Va. 

 

Zhodnocení a poznatky získané řešením této práce jsou uvedeny v závěru. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

2.1 Charakteristika města Ostravy 

 

Obr. 1 – mapa České republiky s vyznačením města Ostravy 

 

 

Ostrava je město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České republiky, 

poblíž hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí největší město v České 

republice, druhé největší město na Moravě a největší město v Českém Slezsku. Ostrava je 

rovněž významným univerzitním a průmyslovým městem. Ostrava leží na soutoku Lučiny, 

Odry, Opavy a Ostravice. Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů, ve 

kterých žije přes 300 tisíc obyvatel.
 
Hustota zalidnění je 1 435 obyvatel na km². Ostravu tvoří 

obvody obcí s rozšířenou působností - Bohumín, Havířov, Karviná a Orlová. Ve městě sídlí 

též biskup ostravsko-opavské diecéze. Na území Ostravy se nachází čtyři městské památkové 

zóny. 
[1] 
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2.2 Historický vývoj Ostravy 

 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostravice, která jí dala jméno a dodnes ji dělí 

na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v 

místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města. Po třicetileté 

válce však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté 

ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 

založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy. 

Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Staly se 

jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem byla i přezdívka města: 

ocelové srdce republiky. Později se Ostrava stává výchozím bodem pro turistické regiony 

Jeseníky a Beskydy. Nachází se zde také oblasti Polanský les a Polanská niva, které jsou 

součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. 
[2]
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2.3 Poloha a charakteristika řešeného území 

Stavební pozemek se nachází v Ostravě Hrušově, ohraničené na severu a západě 

řekami Odrou a Ostravicí, z jihu pak železniční tratí a z východu silnicí Bohumínskou. 

V současné době je území obydlené romskou komunitou a jsou zde též služby – lehký 

průmysl. V roce 1997 byla oblast zaplavena povodněmi a silně zdevastována.  

             

• HRUŠOV

Oblast mezi - PETŘKOVICMI

- MORAVSKOU OSTRAVOU

- SLEZSKOU OSTRAVOU

 

Obr.2 – poloha řešeného území 

 

 

 

Obr.3 – současná struktura zástavby včetně vstupů 



15 

 

2.4 Historie řešeného území 

 

Hrušov byl založen roku 1854 těžířstvem bratří Kleinů na katastrálním území obce 

Hrušov, poblíž železniční stanice Hrušov a bezprostředně při hlavní železniční trati z Vídně 

do Bohumína. V r. 1855 přechází do vlastnictví Výhradně privilegované Severní dráhy císaře 

Ferdinanda. Roku 1924 – 1928 proběhla největší a výrazná přestavba areálu, elektrifikace, 

nová jámová budova těžní jámy s těžní věží + strojovna + velkoprostorové dílny (vše 

v typickém dobovém pojetí průmyslové architektury – ocelový skelet, vyzdívka z režného 

zdiva). V r. 1946 byl přejmenován na Stachanov – významný sovětský úderník. Roku 1964 

bylo navázáno těžební spojení s dolem Anselm/Ed. Urx a František/Vítězný únor – společný 

název: Vítězný únor. Roku 1992 byl provoz dolu ukončen, jámy zlikvidovány zasypáním. Důl 

byl těžebně činný od roku 1855 do roku 1966. Vyprodukoval 102 – 535 000 t uhlí ročně. 

Hloubka dolu byla cca 700m. Později byly zdemolovány obě jámové budovy a těžní věže. 

Jako kulturní památka byly zachovány bývalé objekty dílen a strojovny se dvěma pístovými 

kompresory Škoda a Siemens (největší svého druhu v revíru, 10000 m
3
/hod).  

 

 

 

3. ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ  

 

Řešené území bylo rozčleněno do tří celků – rekreace, práce, služby. V části rekreační 

bylo řešeno napojení „zeleného pásu“, vedoucího podél řeky Ostravice na Landek. Bylo zde 

navrženo sportoviště a park. V části služeb šlo o rozšíření služeb pro okolí města, především 

pak Koblov. V poslední části šlo o podporu nových pracovních míst. 

Stavba kavárny se nachází v Ostravě Hrušově na území lehkého průmyslu dle 

územního plánu města Ostravy. Ve studii se počítalo s novou výstavbou administrativních 

budov se zaměřením na vývoj a výzkum. V návaznosti na tuto ideu byla vyčleněna oblast 

konferenčního centra s přilehlými budovami pro ubytování a služby, včetně navrhované 

konverze průmyslové haly na kavárnu. Nová zástavba by měla zmírnit nezaměstnanost 

Moravskoslezského kraje. Díky své poloze u dálnice D1 je oblast pro účel vývoje a výzkumu 

velmi vyhovující díky dobré komunikační návaznosti a reprezentaci „nové Ostravy“. 
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Obr.4 – urbanisticko-architektonická studie,  

šedá – stávající objekty, červená – nové objekty 

 

 

 

Obr.5 – vizualizace návrhu urbanistického řešení 



17 

 

 

 

Obr.6 – vizualizace návrhu urbanistického řešení 

 

 

 

Obr.7 – vizualizace řešeného objektu 
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4. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

název stavby:    KONVERZE PRŮMYSLOVÉ HALY NA KAVÁRNU 

místo stavby: Ostrava - Hrušov, parc. č. st. 661, 646/24, 646/24, okres 

Ostrava. 

druh stavby:    konverze stávajícího objektu 

katastrální území:   Hrušov 

parcely: 661, 646/24, 646/24  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

stavebník: Tadeáš Vrchlický 

adresa sídla: Na Bahně 18 

747 05 Opava   

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

projektant: David Eliáš 

 

adresa: Kořeného 24 

747 05 Opava 

 

kontakt: 777 665 011 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 

-  snímek katastrální mapy a jiné mapové podklady 

-  dokumentace zaměření stávajícího stavu 

-  vizuální prohlídka objektu 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  

Jedná se o konverzi objektu na parc. 661, 646/24, 646/24 

  

b) údaje o ochranně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

Objekt není umístěn v památkové rezervaci, v památkové zóně. 

  

c) údaje o odtokových poměrech  

Konverze objektu a úprava části území respektuje stávající odtokové poměry.  

  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl li vydán územní souhlas 

Dojde ke změně územního plánu, dle urbanistické studie. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Dokumentace pro stavební povolení plně vychází z předchozí fáze dokumentace a vydaného 

územního souhlasu se záměrem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na změnu území 

Změna území je řešena v rámci celkové urbanistické studie. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány.  

  

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  

  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Související investice zahrnutí bourací práce a celkovou úpravu terénu. 

 

j) seznam pozemků dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)  

Parc. č. 661  - 1197 m
2
; zastavěná plocha 

Parc. č. 646/24 - 2813 m
2
; manipulační plocha 

Parc. č. 646/24 - 1963 m
2
; manipulační plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o konverzi dokončené stavby. Dodatečně vybudované přístavby budou odstraněny 

z důvodu narušování kvality a čistoty objektu. Dále už s těmito přístavbami není v projektu 

uvažováno. 

  

b) účel užívání stavby  

Objekt bude sloužit k občerstvení. V patře je umístěn ochoz, sloužící jako galerie (zejména 

k tématům, probíhajících v budově konferenčního centra). 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů  

Veškeré požadavky ze strany dotčených orgánů byly splněny. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a normami pro  

výstavbu. Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se  

změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. Je řešeno bezbariérové užívání staveb.  

  

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

právních předpisů 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány.  

  

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  

  

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)  

Zastavěná plocha :   1 197 m2 

Obestavěný prostor:   10 290 m3 

Počet galerií:    1 

Počet prostor pro kavárnu:  1 

Počet uživatelů :   250 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí apod.) 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Bude zřízena nová vodovodní přípojka, kanalizační 

přípojka, přípojka elektřiny a plynová přípojka. Vytápění bude řešeno klimatizační jednotkou. 

  

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

Lhůty výstavby a dílčí termíny nejsou stanoveny.  

Předpokládané zahájení výstavby: březen, rok 2015 

Předpokládané ukončení výstavby: květen, rok 2016 
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Předpokládaná stručná etapizace:  

- Bourací práce na dotčených pozemcích 

- Bourací a zajišťovací práce v inkriminovaném objektu 

- Sanace konstrukcí 

- Výstavba nových konstrukcí 

- Výplně otvorů, rozvody TZB 

- Vnitřní dokončovací práce 

- Vnější práce – fasáda 

- Vnější práce – úprava parteru 

 

k) orientační náklady stavby  

32 200 000 Kč 

 

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

Konverze objektu nebude členěna na celky 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek na parc. č. 661 je rovný, se stávající bet. dlažbou, chodníky v rozebíratelném 

provedení, travními porosty.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Z geologického průzkumu vyplývá, že se pozemek nachází na území s nezpevněnými nivními 

sedimenty, např. hlíny a písky. Svrchní uloženiny mohou být holocénní povodňové hlíny. 

 

c) stávající ochranná a bezpečností pásma 

Stavba ani související parcely nezasahují do žádných ochranných pásem 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek stavby zasahuje do záplavového a poddolovaného území. 

 

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

poměry v území 

Stavba svým rozsahem nemá vliv na okolní objekty. Odtokové poměry budou zachovány 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice objektů bude provedena dle souhlasu o odstranění stavby Magistrátu města Ostravy 

ze dne 23.5.2012. Viz. Doklady 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Území stavby nespadá do této kategorie. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

K napojení na dopravní komunikaci bude provedeno novým vjezdem z Riegrovy ulice. 

V blízkosti pozemku jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, avšak podrobnější řešení jejich 

napojení není předmětem bakalářské práce. 

 

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

Nejsou stanoveny 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Parter stavby bude využit pro gastronomické služby, budou zde uzavíratelné salonky 

s možností otevření. V parteru bude situována galerie, umožňující prohlídku tematických 

prvků sousední budovy. Předpokládaný počet pracovníků je 8 až 10. Prostory kavárny jsou 

navrženy pro 250 míst k sezení. 
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B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zamýšlená stavba, její funkce a situování vychází z provedené urbanistické studie území. 

Územní regulace jsou řešeny v rámci návrhu nového územního plánu. Konceptem řešeného 

území je vytvoření nového centra městské části Ostrava – Hrušov v blízkosti dotčeného 

objektu, který bude tvořit především zázemí pro lehký průmysl a služby. V J-V části je 

situováno nové náměstí, tvořící bod spojení urbanistických os území. Parkoviště objektu je 

součástí vedlejší konferenční budovy. Plocha v západní části je koncipovaná jako 

odpočinková – vytvoření parku.  

 

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

 

Tvarové řešené objektu vychází z původního rázu výrobní haly. Tvar vč. výšky a 

půdorysných rozměru není změněn. Navrhovaná fasáda imituje původní hrázděné zdivo 

výrobního objektu. Kompletní architektonické řešení podporuje industriální charakter objektu. 

 

B.2.3 dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Provoz řešené části je z větší části veřejně přístupný. Objekt má dva vchody – jižní a severní. 

Zázemí kavárny je funkčně rozděleno do dvou celků – zázemí zaměstnanců a provoz kavárny. 

Vnitřní dispozice je tvořena loděmi – hlavní a dvou vedlejších, které zvýrazňují ráz funkcí. 

V hlavní lodi je prostor kavárny, boční lodě slouží pro zázemí kavárny a salonky. 

 

B.2.4 bezbariérové využívání stavby 

Bezbariérové užívání je řešeno v reakci na účel stavby – stavby pro stravování. 

 

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  

a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  
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Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal 

projekt nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude 

udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce 

vyplývající z povahy a užívání konstrukce. 

 

B.2.6 základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Je využito stávajících konstrukcí, nové vnitřní příčky jsou provedeny z CPP, kladených  

do MC 2,5 MPa a příček YTONG na tenké maltové lože YTONG. Nově vybudovaný ochoz 

bude nosnou kcí z ocelových I – profilů, uchycených šroubovým kloubovým spojem.  

 

b) konstrukční řešení 

Stávající základové konstrukce budou zachovány, pouze sanovány a doplněny o TI. Budou 

provedeny nové, dodatečně zřízené, základové konstrukce pro výtahový celek z ocelové 

konstrukce. Veškeré stávající ocelové konstrukce budou zbaveny koroze a patřičně upraveny, 

nové konstrukce, tvořící nová patra a doplňky stávajících budou upraveny obdobně. Bude 

zřízena nová HI v přízemí a podlaha bude zateplena. Podlahové skladby v jednotlivých 

patrech budou provedeny na stávající či nový záklop stropu – smrkových fošnách. Podhledy u 

salonků budou ze smrkových fošen, u toalet pro návštěvníky pak z minerálních kazet. Střešní 

vazníky budou obdobně sanovány, stávající vrstvy střešního pláště budou strženy a nahrazeny 

novými. Bude zřízen nový světlík v rámci galerijní chodby tvořící prostor přes všechna 

podlaží. Vertikální konstrukce budou převážně řešeny ze zdiva Ytong a cihelného zdiva. 

Objekt bude zateplen zevnitř a poté bude provedena imitace původního vnitřního zdiva. 

Zachová se tak vnější industriální vzhled – hrázděné zdivo.  

 

c) výčet technických a technologických zařízení 

Řešeno jako samostatná část dokumentace 
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B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Důležité je rozdělení hygienických prostor, především pak tam, kde je manipulováno 

s potravinami. 

 

B.2.8 požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je rozdělen do požárních celků a je navržen dle platných předpisů a norem. Řešeno 

jako samostatná část dokumentace 

 

B.2.9 zásady hospodaření s energiemi 

Objekt je navržen s ohledem na minimalizaci energetických ztrát. V nevyšším místě budovy – 

světlíku, je uložena rekuperační jednotka. Objekt bude kontaktně zateplen z vnitřní strany. 

Řešeno jako samostatná část dokumentace 

 

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac. a komunální prostředí 

Větrání je navrhováno přednostně jako přirozené, okny s boční sklápěcí částí. Vytápění bude 

řešeno vzduchotechnikou – klimatizační jednotkou. Zásobování vodou bude prováděno 

pomocí nové vodovodní přípojky, samostatná dokumentace. Odpadové hospodářství – bude 

zřízen nový prostor pro umístění kontejnerů, v rámci parkoviště za objektem. 

 

B.2.11 zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí pronikání radonu 

z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Pronikání radonu zatím nebylo řešeno. Stejně jako bludné proudy apod.. Seizmicita a ani 

žádná povodňová opatření nejsou předpokládaná. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Bude zřízena nová vodovodní a kanalizační přípojka, napojená na stávající rozvod na ul. 

Riegrovy. Elektrická přípojka bude zřízena z nového sloupu vedení VN. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno jako samostatná část dokumentace 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení řešené oblasti zůstane zachováno, dle územní studie. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dojde k vytvoření nového vjezdu z ul. Riegerovy. 

 

c) doprava v klidu 

Řešeno v rámci projektu konferenčního centra – viz výše. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Chodníky a zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy z betonové dlažby rastru - viz. situace, 

v parku mlatové chodníky. Cyklistické stezky nejsou řešeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Stávající zpevněné a nezpevněné plochy budou strženy. Dojde k úpravám a vyrovnání terénu. 

 

b) použité vegetační prvky 

výsadba stromů bude provedena dle situace. 
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c) biotechnická opatření 

Není předmětem této bakalářské práce 

 

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, odpady budou standardně sváženy. 

 

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

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

Řešeno v předešlé územní studii, stavba bude mít kladný vliv na přírodu a krajinu, dochází ke 

kultivaci průmyslové oblasti. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo nebezpečná. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 



29 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude řešeno stávajícím a nově navrhovaným kanalizačním vedením. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude využito původních vjezdů na pozemek. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na sousední stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno a bude zabráněno vniku nepovolaných osob, demolice objektů je 

řešena jako samostatná část dokumentace. 

 

f) maximální zábory pro staveniště dočasné/trvalé 

Staveniště bude využívat plochu přilehlé parcely parc. č. 646/24. 

 

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

Odpady budou tříděny a odváženy na místa pro tento účel určena. 

 

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

V rámci rozsahu zemních prací není řešeno. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude v plné míře brán ohled na životní prostředí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Viz přílohy: C01 – architektonická situace 

   C02 – koordinační situace 

 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

Objekt konverze je situován v nově navrženém území dle zmíněné urbanisticko-

architektonické studie v Ostravě Hrušově a je součástí konferenčního centra blízko ulic  

U Šachty a Riegrova. Budova uzavírá prostor náměstí ze severní strany. Parter objektu  

je v přímé návaznosti na nově vzniklé náměstí a vytváří navazující prostor pro stravování  

a galerii, využívanou v návaznosti na budovu konferenčního centra. Objekt splňuje podmínky 

regulačního plánu. 
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 Architektonické zpracování podporuje industriální charakter objektu. Zastřešení 

zůstalo u hlavní lodi mansardového tvaru s přilehlými vikýři, u bočních lodí tvaru pultového. 

Půdorysným tvarem zůstala budova stejná, včetně venkovního vzhledu – režné zdivo. Bylo 

vytvořeno nové podlaží v úrovni pojízdné dráhy jeřábu. Toto patro slouží jako galerie. 

Zvenku byla použita asfaltová krytina. Zevnitř pak zůstal u střechy hlavní lodi autentický 

materiál – dřevo (podbití smrkovými fošnami). Dispoziční řešení je formováno do kvádrů, 

vycházejících ze stávající nosné konstrukce objektu. Byly také zvýrazněny příhradové 

ocelové sloupy, které prorůstají novým divem, vytvářející charakteristický rys průmyslových 

hal. 

 

 

Navrhované kapacity objektu: 

Zastavěná plocha :    1 197 m2 

Obestavěný prostor :    10 290 m3 

Počet zaměstnanců :   8 - 10 

Počet uživatelů :   250 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Příprava území a zemní práce  

 Před zahájením výstavby proběhnou demoliční práce přilehlých, později vystavených 

objektů, včetně nově osazených otvorů, které budou na patřičných místech vráceny  

do původního stavu. V interiéru proběhnou bourací práce příček vyznačených v 1.NP. Před 

prováděním výkopu bude, dle potřeb, rozřezána stávající žb deska v místech budoucích 

základů. Podsyp pod základy bude zhutněn. 

 

Základy a podkladní beton 

 Stávající základové konstrukce v podobě žb pásů a patek budou zachovány. Dojde 

k jejich částečnému odkopu a opatření TI XPS pro eliminaci tepelného mostu. Následně dojde 

opětovné úpravě do předchozí podoby žb desky. Nové základové konstrukce jsou navrženy 

jako základové žb pásy nebo patky z betonu C20/25, opatřeny zhutněným podsypem,  

drť frakce 8/16. 
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Svislé nosné konstrukce  

 Obvodové konstrukce budou ponechány z režného zdiva. Okenní otvory budou 

vyplněny novými okny vybourány a doplněny novými otvory. Bude provedeno kontaktní 

zateplení z interiéru objektu TI EPS, tl. 180 mm. V převážné části bude v interiéru provedeno 

lepení cihelnými pásky na nově vybudované zateplení.  

 

Stropní konstrukce  

 Stropní konstrukce je v části nad kuchyní a zázemím pro zaměstnance ponechána. 

V ostatních částech bude nově vybudována pomocí I - profilů. Nové stropy budou spojeny  

se stávajícími příhradovými sloupy. 

 

Schodiště 

  Řešeno jako přímé, dvouramenné s mezipodestou. Schodiště vytváří architektonický 

prvek, zdůrazňující osobou symetrii objektu. Schodiště je tvořeno deskovým příhradovým 

ocelovým zábradlím – je tedy samonosné, uložené šroubovým kloubovým spojem ke stropní 

konstrukci. Dole je uloženo pomocí chemických kotev (viz architektonický detail). Schodnici 

tvoří jakl 60x120 mm, příhradovina je pak z jaklu 60x80 mm, která je zakryta plechem, 

spojena imbusovými šrouby. Schodišťové stupně jsou dřevěné, uložené na přivařené úchyty, 

zespodu podbité dřevem. Zábradlí je z ocelového profilovaného plechu, na kterém  

je uchyceno dřevěné madlo.  

 

Střecha 

Střecha je mansardová nad obdélníkem hlavní lodi a sedlová nad obdélníky vedlejších 

lodí. Konstrukce krovu je vaznicová. Vazník, vaznice (I-profily) a jakly (tzn. nosná část 

střechy) zůstane zachovaná. Bude doplněna TI, parozábranou, podbitím, latěmi a kontalatěmi, 

OSB deskami, hydroizolací a krytinou. Vaznice jsou uloženy na stávajícím příhradovém 

vazníku dl. 15,4 m. Plášť je navržen jako jednoplášťový s odvětráním. Ve skladbě: asfaltový 

šindel SUPREME AR – barva brownwood / asfaltový pás BITUMAX SR / OSB  

desky – tl. 15 mm / kontralatě, latě 60x50 mm / pojistná hydroizolace TYVEK SUPRO /  

TI – pěnový polyuretan – tl. 180 mm / parozábrana FOALBIT AL S 40 / podbití dřevěnými 

fošnami 200x30 mm. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou. 
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Příčky  a vnitřní prostorové kosntrukce 

 Nové vnitřní příčky budou z CPP do MC 2,5 MPa a Ytongu na tenké maltové lože 

tl. 100 mm a 150 mm.  

 

Překlady  

 Překlady v obvodovém zdivu jsou stávající. Překlady ve zdivu YTONG budou 

z překladu YTONG – NEP 10 nebo 15. Překlady u zdiva z CPP budou z I – profilů  

dle výkresu. 

 

Podhledy 

 Podhled v části nad kuchyní a zázemím pro zaměstnance bude stávající, upravený 

štukovou omítkou. V části nad toaletami pro uživatele kavárny bude zavěšený podhled 

z minerálních kazet ECOMIN PLANET 600x600 mm. V části nad salonky bude podhled  

ze smrkových fošen 200x30 mm, uložen na I – profily. V části hlavní lodi bude podhled 

ochozu z části z dřevěných fošen 200x30 mm, uložených na ocelových I – profilech a z části 

ze skleněných panelů GLASCOMP. Skleněné panely budou uchycené k ocelové konstrukci 

s dvoustranným uložením do elastického tmelu. V části zádveří bude podhled též skleněný, 

uchycený k ocelové konstrukci elastickým tmelem.  

 

Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora, 

jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností.  

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie  

 Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltového modifikovaného pásu 

GLASTEK AL 40 MINERAL (tl. 4 mm), který je nataven bodově na podklad s dvojitým 

penetračním nátěrem.  

 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace  

 Podlahy v 1.NP jsou zvukově izolovány akustickou izolací STEPROCK – tl. 40 mm. 

Střešní plášť je opatřen stříkanou polyuretanovou TI – ISOVER – tl. 180 mm (viz výkres 

střechy). Obvodové konstrukce jsou opatřeny vnitřním kontaktním zateplením polystyrenem 

EPS - tl. 180 mm. Podlaha v 1.NP je zateplena polystyrenem XPS STYRODUR – tl. 140 mm.  
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Omítky  

 Vnitřní vápenné omítky jsou naneseny v prostorách zázemí (WC, kuchyně, sklady, 

apod). Ve veřejné části, především pak hlavní lodi a salonkách je ponecháno režné zdivo.  

 

Truhlářské, zámečnické a ostatní dplňkové výrobky 

  Okna budou převážně od výrobce RI- OKNA, typ PE60. Dveře jsou řešeny převážně 

s ocelovou zárubní. viz specifikace výrobků. 

 

Klempířské výrobky  

 Budou převážně provedeny ze sortimentu výrobce střešní krytiny Rheinzink viz 

specifikace výrobků. 

 

Malby a nátěry  

 Malby budou provedeny barvami značky HET. Za barovým prostorem bude režné 

zdivo natřeno na bílou barvu. 

 

Větrání místností  

 Větrání je navrženo nucené, pomocí rekuperační jednotky, umístěné ve světlíku 

budovy, dále možnost větrání přirozeného – okny. Vytápění je řešeno klimatizační jednotkou.  

 

Venkovní úpravy  

 Není předmětem této bakalářské práce.   

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

  

Není předmětem této bakalářské práce.    

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

  

Není předmětem této bakalářské práce.    
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zprac. podle jiných právních předpisů 

Neuveden z důvodu zpracování stávající budovy. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem  

Není předmětem této bakalářské práce.    
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5. ZÁVĚR 

  

 V rámci bakalářské práce byla zpracována projektová dokumentace pro projekt 

,,Konverze průmyslové haly na kavárnu“ a to do fáze částečné projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Snahou bylo navrhnout komplexní dílo, které by vhodně doplnilo a oživilo 

území Hrušova v Ostravě. 

 

 Pří zpracování projektu jsem kladl důraz na funkčnost, efektivitu a ekonomiku 

jednotlivých řešení. Také jsem se snažil o aplikaci dosud získaných vědomostí. Hlavní přínos 

této práce vidím ve velkém množství poznatků získaných při jejím řešení. A to jak formou 

samostudia, tak díky konzultacím s jednotlivými specialisty a vedoucím práce. Rozsah práce 

vychází ze zadání a požadavků vedoucího bakalářské práce. 
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