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Anotace

HRBKOVÁ D.: Camphill —komunitní centrum: Bakalá ská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 63 str. Vedoucí 

práce: Ing. arch. Student A.

P edm tem bakalá ské práce je vypracování projektu 1.NP komunitního centra.  Práce 

vychází z návrhu Ateliérové tvorby III. provedené v p edchozích semestrech a ateliérové 

tvorby IV. V rámci návrhu, byla navrhnuta zahrada, která skýtá i prostory pro p stování 

plodin a relaxaci. Koncept ešení vychází z historického pr zkumu p dorys  klášter , 

v centru objektu se nachází rajská zahrada- atrium. Celý objekt zapadá do krajiny                    

a do sou ásti areálu sádrovcového lomu. 

Annotation

HRBKOVÁ D.: Camphill —community center: Bachelor project. Ostrava: VŠB – Technical 

university of  Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of  Architecture, 2014,       

63 p. Project head: Ing. arch. Student A.

Subject of this bachelor thesis is to develop a project single storey floors community 

center. The work is based on studies done in previous semesters, specifically based and 

continue on the work of Studio Art III. A Studio Art IV. As part of the project was designed 

garden, which also provides an area for growing crops and relaxation. The concept of 

solutions based on the historical searching layouts monastery. In the center of the object is the 

Garden of Eden -  atrium. The whole object fits into the landscape and into parts of the 

complex gypsum quarry. 
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Seznam použitého zna ení

Al – chemická zna ka hliníku

BOZP – bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Bpv. - Balt po vyrovnání

C x/x – zna ka pevnostní t ídy betonu

CÚZK – eský ú ad zem m i ský a katastrální

. - íslo

SN – eská technická norma

DN – dimenze potrubí

EPS - expandovaný polystyren

fr. – frakce

IPE – typ ocelového nosníku

k. ú. - katastrální území

m - metr, základní délková jednotka

m2 - metr tvere ní

m3 – metr krychlový

mm - milimetr

NN – nízké nap tí

NP – nadzemní podlaží

POV – plán organizace výstavby

PVC – polyvinylchlorid

S xxx – ozna ení oceli

Sb. - sbírka

SDK – sádrokarton

S-JTSK – sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální
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SO - stavební objekt

SP – skladby podlahy

tl. - tlouš ka

WIFI – bezdrátové internetové spojení

ŽB – železobeton
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1. ÚVOD

P edm tem vypracování této bakalá ské práce je architektonicko — stavební ešení

komunitního  centra  umíst ného  v areálu  sádrovcového lomu.  K  návrhu  tohoto  objektu

p edcházela  urbanistická  studie,  která  byla  sou ástí   Ateliérové  tvorby  III.  a  následn

samostatná studie objektu komunitního centra v Ateliérové tvorb  IV.

Bakalá ská práce je složena z textové a výkresové ásti. Textová ást obsahuje legendu

území,  na  kterém se  ešený  objekt  nachází.  Poté  obsahuje  pr vodní  zprávu  a  souhrnnou

technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. stavebního zákona. Výkresová ást je obsažena

v dokumentaci k provád ní stavby.

2. EŠENÉ ÚZEMÍ

2.1. Kobe ice — historie

       Kobe ice  se  již  od  roku  1236  rozkládají  v  malebných  hvozdech  Slezska

v Hlu ínské pahorkatin  v údolí Bílého potoka, asi 14 km severe-východn  od Opavy. V obci

se  nachází  p vodní  slezské  obyvatelstvo,  kde  na  rozloze  1715  ha  v  nadmo ské  výšce

251 m n. m. Žije cca 3328 stálých obyvatel. Leží na d ležité esko–polské spojnici Opava-

Ratibo . Je sou ástí regionu Hlu ínska a správn  pat í do Moravskoslezského kraje.

Osady lidu s  moravskou malovanou keramikou a  nálevkovitými  poháry z  eneolitu

z doby bronzové objevili archeologové a potvrdili tak prav ké osídlení katastru obce.
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M žeme se pouze domnívat,  že k es anství  zapustilo své ko eny již  v 9.  století  –

v dob  cyrilometod jské.  Tento  odhad se dá zd vodnit  skute ností,  že sousední Bolatice

pat ily  velehradskému  klášteru.  K  upevn ní  k es anství  v  t chto  krajích  p isp la

i P emyslovna Doubravka, dcera eského knížete Boleslava I., která na své cest  do Polska

roku 965 byla pravd podobn  na Hradci u Opavy, kde ji ekalo polské poselstvo. Podle místní

ústní tradice bylo prý za jejího pobytu na Hradci pok t no v tší množství obyvatel tohoto

kraje. Doubravka m la ve svém doprovodu družinu kn ží, kte í p sobili jako misioná i.

Kobe ice se po ítají mezi nejstarší obce kraje, a koliv rok založení není znám (matriky

existují  až  od roku 1706).  Zmínka o  Kobe icích  je  z  roku 1234,  kde  jsou  uvedeny jako

majetek premonstránského kláštera Hradiska u Olomouce, který mohl tuto obec založit. Roku

1236  potvrzuje  moravský  markrabí  P emysl  Otakar  II.  Listinou  Kobe ice  do  majetku

Johanit m. Pozd ji náležela zemanskému rodu z Kokor, kte í v Kobe icích vybudovali sídelní

tvrz.

Po rodu t chto zemanu p ešla obec do majetku pánu z Tvorkova, kte í ji v roce 1496

prodali Jind ichovi Donátovi z Velké Polomi. V roce 1553 p ipadla obec k panství Dolního

Benešova.  M žeme se  domnívat,  že krátce  po založení  Kobe ic,  kde vznikl  první  kostel.

Jednalo se pravd podobn  o srubovou stavbu malých rozm r . Georg Hyckel uvádí, že k roku

1568  v  Kobe icích  stojí  d ev ný  kostel  oblepený  jílem.  Záznamy  o  farnosti  Kobe ice

nacházíme v D kanské matrice Opavské z roku 1672.

V roce 1594 se dostala obec do držení rytí ského rodu Šíp  z Bránie. ty i roky poté

se benešovského panství a Kobe ic zmocnili Mošovští z Mošovštína .Po dlouho trvajících

sporech o majetek benešovského panství a Kobe ic získal v roce 1630 panství zp t rod Šíp

z Bránice. V roce 1681 byla obec prodána Lichnovským z Voštic, kte í  ji p ipojili k panství

Chuchelná.

Na území obce pracovaly dva mlýny a byl vybudován rybník, který sloužil pro chov

kapr .

Farní kronik obce Kobe ice, zápis z roku 1862 uvádí: 

„Vesnice Kobe ice, pat ící k velkostatku Chuchelna, tvo í samostatnou farnost. Po et

duší  1483 katolík  moravského jazyka,  školních dítek asi  250.  Patron:  velkostatká  kníže
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Lichnovský- Werdenberd.  Vládní  ú ad v Opolí,  poštovní  ú ad v Hlu ín .  Fará ,  duchovní

správce: od 10.1.1851 pan fará , Antonín Gillar.“

Za  válek  o  rakouské  d dictví  byl  kraj  na  levém  b ehu  Opavice  (roku  1742

a s kone nou platností po sedmileté válce roku 1763), odcizen Korun  eské a stal se sou ástí

Pruského  Slezska.  Obnovený  eský  stát,  eskoslovenská  republika,  za ala  uplat ovat

na mírové versailské konferenci nárok na ást území Pruského Slezska, a tak mu na jeho

požadavky  byla  p i ena  jen  áste ka  odtrženého  Slezska,  tzv:  Hlu ínsko  (d ležitou  roli

v prosazování nárok  na toto území sehrály také „Katolické Nowiny“ založené na kobe ické

fa e). Katolické noviny za al vydávat Josef Otava (nar.1872-1921)- fará , národní buditel.

Obr. 1 – fotografie Kobe ice
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2.2. Kobe ice lom — sou asnost

Nyní  je  v  ešeném  území  sádrovcového  lomu  umíst na  severozápadn  firma

GYPSTREND s.r.o, která na daném území t ží sádrovec. Nachází se zde n kolik výrobních

objekt  a objekty na zpracování sádrovce, ale i n kolik chátrajících, u kterých je navrhována

rekonstrukce.  Severovýchodn  v  areálu  lomu  je  umíst no  komunitní  centrum-Camphill.

V tšina plochy je zatravn na a porostlá náletovou zelení. Nejbližší ulice u pozemku je ulice

Osmilány a silnice .46, která je významným komunika ním tahem v tomto obvodu. 

     

Obr. 2. – poloha ešeného území lomu v Kobe icích vzhledem k Ostrav
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         Obr. 3. – poloha ešeného objektu Camphill

Obr. 4. – fotodokumentace Lomu Kobe ice
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3. URBANISTICKÉ EŠENÍ

Úkolem urbanistického ešení bylo navrhnout nové využití areálu lomu v Kobe icích

po  vyt žení  sádrovce.  V d sledku chyb jícího  v tšího  využití  výroby  a  t žby  lomu bylo

u stávajícího výrobního areálu navrženo dalších p t objekt  : nádraží s infocentrem, výrobna

pálených cihel, vedení výrobny pálených cihel, hromadný sklad a expedice, výroba svítidel,

výroba  sádrokartonu.  Na  prot jší  stran  lomu  bylo  navrženo  ešené  komunitní  centrum-

Camphill. Umíst ní komunitního centra — Camphillu je na volné ploše, která je rovn ž pojata

jako plocha pro p ší  a  odpo inkové aktivity.  Jezero,  které  se nachází  blízko od ešeného

území  v lomu je  navrhnuto  na  využívání  rybolovu.  Navržením objekt  na  pozemku bylo

dosaženo vytvo ení dvou od sebe odlišných funkcí, které nezávisle na sebe fungují. Camphill

je organizace, která je zam ená na osoby s lehkou mentální retardací, a její hlavní náplní

je zlepšovat stav osob a nau it je žít v b žném život . Myslím si, že se na tuto skupinu lidí

hodn  zapomíná a jejich postižení se pouze p ijme, a nebojuje se s ním. Moje myšlenka tedy

byla, vytvo it p echodný domov, t mto lidem.

Organizace CAMPHILL

Pé e o  mentáln  postižené  se  v  poslední  dob  snaží  vyprostit  tyto  lidi  „z  okov “

velkých  a  neosobních  ústav  a  nabídnout  jim alternativy,  kde  by  mohli  zažít  co  nejvíce

„normálního“ života a plnohodnotného zapojení se do spole nosti. Je to snaha nabídnout pocit

bezpe í a domova. Né vždy totiž m že tuto pé i obstarávat vlastní rodina a proto je pot eba

tuto situaci ešit institucionáln .
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Cíle CAMPHILLU

podporuje uživatele lehké mentální retardace p i:

zvládání každodenní pé e o sebe sama (osobní hygiena)

zvládání pé e o domácnost (úklid, praní, nákupy, va ení)

uplat ování práv a svobod

využívání ve ejných služeb (ú ady, pošty, léka i, m stská a vnitrostátní doprava)

zapojení do pracovních aktivit D m-Dílna-Zahrada

za le ování se do života v obci

Klasifikace mentální retardace

Zjiš uje  se  pomocí  test  retardace a  nam ené hodnoty se  mohou v pr b hu asu

m nit (zlepšovat cvi ením a rehabilitací, za le ováním do komunity apod.) Osoby s lehkou

mentální retardací, jsou schopné pln  fungovat, jen je t eba je za lenit do spole nosti a nau it

je b žné v ci, aby mohli fungovat a byli závislý pouze sami na sob .

Lehká mentální retardace

St edn  t žká mentální retardace

T žká mentální retardace

Hluboká mentální retardace
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4. EŠENÍ CAMPHILLU — KOMUNITNÍHO CENTRA

Moje inspirace  pro  tuto  stavbu se  vyvíjí  ze  stavby klášter .  Mniši  zde  d íve  taky

hledali  klid  a  zárove  život  v  komunit .  Vzala  jsem si  od  nich  inspiraci  pomocí  rajské

zahrady,  které  v  objektu beru,  jako úto išt  a  zárove  bude sloužit  jako koncertní  místo.

Propojení úto išt  s p íjemným místem socializace. Tvar objektu komunitního centra je tedy

obdélníkový,  p dorys  vychází  z  historie  klášterního  obydlí.  Proto  v  tomto  p ípad  bylo

vhodné zvolit obdélníkový tvar s otev eným atriem uprost ed objektu.  Do atria je možnost

z druhého patra pomocí ochozu vid t, co se v n m d je. Ochoz v druhém pat e je napojen

na  zimní  zahradu  kde  je  možnost  uskladn ní  rostlin.  Zárove  zimní  zahrada  navazuje

na ateliér  (dílny),  který se nachází  v prvním pat e.  Vlivem umíst ní  atria pomocí  sloup ,

do centra objektu vznikají v obdélníkovém  p doryse celky, které jsou složeny z obvodových

st n a ty mají sjednocenou konstruk ní výšku.  Celkové tvarové ešení vzniká z jednotlivých

vnit ních  dispozic,  kdy  tvar  atria  je  zpodobn n  i  do  interiéru  a  slouží  jako  ateliér

a  spole enská místnost.  Jedna ást  ve tvaru obráceného L v objektu tvo í  ubytovací  ást,

druhé pomyslné L slouží pro provoz a spole enské ú ely všech ú astník . St echa je složena

ze dvou ástí, st echa pochozí a st echa vegeta ní. Pochozí ást st echy  lemuje p dorys atria,

jejíž bezpe nost chrání kotvené zábradlí. Vegeta ní st echa je ve všech ostatních ástí st echy.

V míst , kde je umíst na op rná st na a objekt je zarovnán s terénem- tedy na severní stran

je  nad  relaxa ní  místností  a  jídelnou  vytvo en  sv tlík,  jako  p ívod  pot ebného  osv tlení.

Zastín ní tohoto sv tlíku je vy ešeno pomocí svislých clon pohán né el.motorem. Parkování

je vy ešeno parkovací plochou vedle p íjezdové cesty.

V prvním podlaží se nachází obytné, spole enské a technické zázemí budovy. A to 15

pokoj  pro uživatele, wc s koupelnou, pro každý jeden pokoj, taktéž pokoj pro vychovatelky

s koupelnou a wc. P i vstupu z hlavního vchodu se v objektu nachází wc, wc pro vozí ká e,

místnost  pro  zásobování  s  p ístupem do  p íru ního  skladu.  Dále  se  z  chodby dostaneme

do kuchyn  se vstupem do jídelny, kancelá e a ateliéru.

V druhém podlaží  je  zasklená  zimní  zahrada,  (která  slouží  hlavn  v  lét  pro  pé i

o rostliny), se vstupem na pochozí a vegeta ní st echu. Zastín ní zimní zahrady je vy ešeno
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pomocí svislých a vertikálních clon. Podlaží jsou propojeny schodišt m z ateliéru. Plynulý

p ístup na st echu je zde i z exteriéru pomocí vzniklého zarovnaného terénu, kdy se vytvo í

navážkou výstupní prostor do 2.np.
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5. DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY

A. PR VODNÍ ZPRÁVA

a) Identifika ní údaje:

Název stavby: Camphill — komunitní centrum

Druh stavby: novostavba 

Stupe : dokumentace pro provád ní stavby

Místo stavby: Kobe ice, parcely .1507, 1505/38,1505/37,1501/2,1508,1509

Investor:                                 Statutární m sto Kobe ice

Projektant:                              Denisa Hrbková, U Rotundy 1011, 691 42 Valtice

Charakteristika:                      Camphill — komunitní centrum, 

-  hlavním  ú elem je  vytvo it  prostor  pro  lidi  s lehkou  mentální  retardací,  kte í  jsou  p i

procvi ování  a rozvíjení dovedností, schopni „zapadnout“ do b žného života. Toto komunitní

centrum budou využívat do asn , aby se nau ili fungovat samostatn . 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o

majetkoprávních vztazích:

Pozemek  je  umíst n  ve m st  Kobe icích  na  parcele  .1507,

1505/38,1505/37,1501/2,1508,1509.   Hlavní  p ístupovou  komunikací  je  silnice  .46

a následn  ulice Osmilány. Vlastníkem tohoto území je firma Gypstrend s.r.o., která se zabývá

t žbou sádrovce. Dále je na pozemku n kolik chátrajících staveb, ur ených k demolici, nebo

k p estavb  na výrobu. Na ulici Osmilány se nachází bytová zástavba a  u silnice .46, firma
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lehkého  pr myslu.  Území  je  mírn  svahového  charakteru,  ale  všechny  pot ebné  práce

k odkopu, budou zajišt ny.

Stavební pozemek je ástí schválené územn  plánovací dokumentace Územního plánu m sta

Kobe ice. Pozemek je shledán podle platné územn  plánovací dokumentace sou ástí návrhové

zastavitelné plochy. 

c) Údaje o pr zkumech a napojení:

Areál je napojen na silnici .46, pomocí nov  navrženého výjezdu.

Nov  vybudované  p ípojky  jsou  napojeny  na  inženýrské  sít .  Jde  o  p ípojku

kanaliza ní, vodovodní, plynovou a elekt iny.

Pr zkumy  geologické  a  hydrogeologické,  rovn ž  radonové  na  pozemku  nebyly

provád ny.  Po jejich nam ení, údaje budou zapracovány do projektové dokumentace.

d) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán :

S dot enými orgány bude projednána projektová dokumentace a poté budou jejich

požadavky zapracovány do projektové dokumentace.

e) Údaje o dodržení obecných požadavk  na výstavbu:

Projektová  dokumentace  je  zpracovávána  tak,  aby  vyhov la  požadavk m  zákona

.  183/2006Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  ádu  a  vyhlášce  .499/2006Sb,

o dokumentaci staveb.

Je taky respektována vyhláška .268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby.

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu a územního rozhodnutí:

ešení  spl uje  požadavky  dle  územního  plánu.  Napojení  na  inženýrské  sít  bude

navrženo, po zhodnocení správc  sítí.
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g) V cné a asové vazby stavby na související  a  podmi ující  stavby a jiná

opat ení v dot eném území:

P ed  po átkem  výstavby  je  d ležité  z pozemku  odebrat  necht né  objekty.  Dále

je nutné vybudovat nové spojení na silnici .46 v rámci souvislé dopravy a importu materiál

na staveništ . Žádné další nároky nejsou shledány.

h) P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby:

P edpokládané datum zahájení výstavby: 05/2014

P edpokládané datum ukon ení výstavby: 05/2016

i) Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby:

Nebylo sou ástí ešení bakalá ské práce.
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1. Zhodnocení staveništ :

Pozemek  je  situován  v  Kobe icích  na  parcele  . 1507,

1505/38,1505/37,1501/2,1508,1509. V tšina krajní plochy  v lomu je svahového charakteru,

p i podélné délce cca 1625m a dosahuje p evýšení zhruba 60 m. Vyskytují  se zde stromy

a spousta zelen , st ídají se zde zasypané plochy pískem a plochy zatravn né. Dále na území

rostou nepravideln  rozmíst né d eviny a ke e, které budou p ed za átkem stavby odstran ny.

V okolí se vyskytují rodinné domy, které by nem ly nijak svazovat pr b h výstavby. 

Kolem pozemku prochází silnice .46, která bude taky hlavní dopravní komunikací.

Propojení  pozemku  prob hne  na  silnici  .46,  která  vede  p ímo  k pozemku,  spojení  není

z ízeno,  a  proto  bude  nutné  zbudovat  nové  napojení,  které  bude  dosta ující  pro  budoucí

provoz.

1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby:

Urbanistické ešení

Urbanistické  ešení  vycházelo  ze  svahového  terénu,  kdy  tvar  a  umíst ní  stavby

korespondovalo s terénem. Krajní  obvodová severní st na  objektu je zarovnána s terénem

pomocí op rné st ny ( podrobnosti ur í  statik).  Celá plocha byla pomysln  d lena na dv

ásti,  a  to  ást  pro  bydlení  a  ást  pro  spole enské  prostory,  sport  a  relaxaci.  Po  hranici

pozemku je navržena zele , která slouží k redukci ne istot a hluku p icházejícího od silnice

.46.
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Architektonické ešení

Tvar  objektu  komunitního centra  je  obdélníkový,  vychází  to  z  historie  klášterních

obydlí. Proto v tomto p ípad  bylo výhodné zvolit obdélníkový tvar s atriem uprost ed, jeho

zasklený systém, je ešen systémem Schüco. Vlivem umíst ní atria do centra objektu vznikají

v obdélníkovém  p doryse celky, které jsou složeny z obvodových st n a mají sjednocenou

konstruk ní výšku.  Celkový tvarový výsledek vzniká z jednotlivých vnit ních dispozic, kdy

tvar atria je vyobrazen i do interiéru a slouží jako ateliér. Jedna ást ve tvaru obráceného L

objektu  tvo í  obytnou  ást,  druhé  L slouží  pro  provoz,  spole enské  ú ely  a  relax  všech

ú astník . St echa je složena ze dvou ástí, st echa pochozí a st echa vegeta ní. Pochozí ást

je  kolem st echy  proskleného  atria,  jejíž  bezpe nost  chrání  kotvené  zábradlí.   Vegeta ní

je ve všech ostatních ástí st echy. V míst , kde je umíst na op rná st na a objekt je zarovnán

s terénem,  nad relaxa ní  místností  a  jídelnou je  vytvo en sv tlík,  jako p ívod pot ebného

osv tlení. Vedle stavby je ešeno parkování jako rozsáhlá parkovací plocha.

V prvním podlaží se nachází obytné, spole enské a technické zázemí budov. A to 15

pokoj  pro uživatele, wc s koupelnou, pro každý jeden pokoj, taktéž pokoj pro vychovatelky

s koupelnou a wc. U hlavního vchodu se nachází wc, wc pro vozí ká e, místnost pro sklad

z n hož je p ístup do p íru ního skladu. Dále se z chodby dostaneme do kuchyn  se vstupem

do jídelny, kancelá e a ateliéru, zasklená plocha v ateliéru je ešena systémem Schüco.

V druhém podlaží  je  zasklená  zimní  zahrada,  (která  slouží  hlavn  v  lét  pro  pé i

o rostliny), se vstupem na pochozí a vegeta ní st echu. Podlaží jsou propojeny schodišt m

z ateliéru.

1.3. Technické  ešení  s popisem  pozemních  staveb  a  inženýrských  staveb  a

ešení vn jších ploch:

Založení stavby:

Vzhledem k charakteru podloží, v tšímu zatížení stavby (poch zí a vegeta ní st echa)

je objekt založen na základových pasech a patkách. Jejich hloubka je dosahujících zhruba

do 1300 mm (p esnou hloubku ur i daný statik). Veškeré základové pásy a patky pod všemi

svislými konstrukcemi budou z železového-betonu t ídy C20/25 (up esní statik). Tyto typy
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základ  vytvá ejí  základ pro svislé nosné konstrukce, které jsou tvo eny nosnými st nami

o rozm ru 365mm,300mm a betonovými sloupy o rozm ru 300x300 mm. Základové pasy pod

obvodovými  st nami  mají  pr m r  650  mm,  vnit ní  základové  pasy  mají  pr m r  650mm,

patky  pod  vnit ními  sloupy  jsou  o  pr m ru  1000  mm.  Na  pasech  a  patkách  leží

železobetonová deska z betonu C20/25 tlouš ky 200 mm, zpevn ná Kari sítí s oky 150 x 150

mm, tl.4ml. Místo pod železobetonovou deskou je vypln n zhutn ným št rkopískem. (P esné

rozm ry základ , hloubka základových pas  a patek budou up esn ny statikem.) 

Svislé konstrukce:

Hlavní  vnit ní  nosnou  konstrukci  tvo í  nosné  st ny  tl.365mm  POROTHERM  T

PROFI. V objektu uvnit  jsou rozmíst ny sloupy tvercového tvaru a to o délce strany 300

mm.  Zmi ované sloupy  jsou  rozmíst ny  v nepravidelných  vzdálenostech,  které  vznikly

kombinací pravoúhelných os. Všechny sloupu budou provedeny z betonu C20/25.

Vnit ní  nenosné  konstrukce  tvo í  st ny  vyzd né  z tvárnic  POROTHERM  PROFI

DRYFIX o rozm rech: 115/249/497mm. Vnit ní nosné konstrukce tvo í st ny vyzd né

z tvárnic POROTHERM 30 PROFI  o rozm rech: 300/249247/mm, další vnit ní nosné

st ny z tvárnic POROTHERM AKU 19 o rozm rech: 190/238/372mm.

Vodorovné konstrukce:

Jednotlivé  stropy jsou  tvo eny železobetonovými  jednosm rnými  pnutými  deskami

tl.  200mm  z  betonu  C20/25  uložené  a  spražené  s  železobetonovými  stropními  pr vlaky

rozm r : 300x550mm z betonu C20/25.

Na pr vlacích je uložen trapézový plech TR 150/280/0,75, který má funkcí ztraceného

bedn ní. 

Nad  otvory  nosných  st n  budou  použity  p eklady  POROTHERM  P7,  rozm ry

70/238/1250mm. Na nenosných st nách budou použity  p eklady  POROTHERM KP 11,5.

Kompletní výpis p eklad  je uveden ve výkresové dokumentaci.
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St ešní konstrukce:

Nad  objektem  byla  navržena  plochá  st ešní  konstrukce  tvo ena  z  ásti  vegeta ní

a  z  ásti  pochozí  skladbou.  Jde  o  jednopláš ovou  st echu,  která  byla  zkonstruována

a  navrhnuta  tak,  aby  vyhov la  všem  požadavk m.  Nosný  systém  st echy  je  tvo en

betonovými  deskami  uložených  na  pr vlacích  a  nosných  st nách.  V místech  st echy

nad relaxa ní místností a jídelnou je umíst n sv tlík, který je zkonstruován na míru od firmy

PRUNIWERK.

Odvodn ní st echy je ešeno odvod ovacím systémem, respektive spády, které vedou

do vpustí DN 100 mm. Pro zadržení vody z okraj  dol , obsahuje zábradlí nad atriem malou

atikou, která je vytvo ena z ocelových sva ovaných profil .

Výpln  otvor :

Zasklená ást  fasády v míst  ateliéru je vytvo ena z fasádního profilového systému

SCHÜCO FW60+.  Samostatné profily  jsou situovány a  umíst ny k objektu  v míst  styku

s vodorovnou nosnou konstrukcí. 

Exteriérové  dve e  jsou  v tšinou  vyrobeny  z bezpe nostního  dvojskla  s hliníkovým

rámem.  Interiérové  dve e  jsou  plné  d evot ískové  s ocelovým  rámem  a  s  protipožární

úpravou.

Všechny podrobné informace jsou vypsány v p íloze– Výpis prvk .

Úprava povrch :

Zasklená  ást  fasády  je  vyhotovena  z fasádního  profilového  systému  SCHÜCO

FW60+.  Další  ást  fasády je  opat ena obkladem z p írodního kamene.  Vnit ní  st ny jsou

zhotoveny bílou sádrovou omítkou.

Podlahy:

Všechny podlahy jsou navrženy vzhledem k funkci a ú elu místností.

Všechny podrobné informace jsou vypsány v p íloze– Výpis prvk .
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Izolace proti zemní vlhkosti:

Izolace proti zemní vlhkosti je složena fólií z m k eného PVC a vyztuženou rohoží

ze  skelných  vláken  tl.  1,5  mm.  V  základech  je  izolace  navržena  jak  horizontáln ,  tak

i vertikáln . Proti p ípadnému radonu, tato izolace poskytuje ochranu.

Ostatní izolace proti vlhkosti:

 Povrch  vegeta ní  ásti  st echy  je  tvo en  hydroizola ním  souvrstvým  Elastek  50

garden  tl.1,8  mm.  A  nopovou  folii   DEKDREN  T20  garden,  která  slouží  jako

hydroakumula ní a sou astn  drenážní vrstva, tl.20mm.

Povrch poch zí ásti st echy je tvo en nopovou folii DEKDREN GB, tl. 8mm.

Tepelná a zvuková izolace:

V stropní konstrukci podlaží jsou navrženy tepeln  izola ní desky RIGIFLOOR 4000,

které jsou použity, jako ochrana proti hluku. St ešní konstrukci  obsahuje tepelnou izolaci,

jedná  se  o  desky  z minerální  vlny  ISOVER  EPS  150S  tl.150mm.  Izolace  základ  bude

vyhotovena  vertikáln  z tepeln izola ních  desek  ISOVER  STYRODUR  tl.  200  mm

a horizontáln  z tepeln  izola ních desek ISOVER STYRODUR tl.100 mm.

Klempí ské prvky:

Všechny podrobné informace jsou vypsány v p íloze– Výpis prvk .

1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení:

Nyn jší vjezd do areálu je jen z východní strany a to ze silnice .46. Je te  vzhledem

k p íjezdové vzdálenosti k objektu shledán, jako nevhodný pro plánované stavební zám ry

a bylo navrženo nové napojení na tuto komunikaci. Napojení prob hne rovn ž ze silnice .46,

pouze ze západní ásti, kde je vzdálenost k pozemku p ístupn jší.
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P ípojka elektrické energie:

Objekt bude napojen p ípojkou na sí  nízkého nap tí.

            P ípojka zemního plynu:

Objekt bude napojen p ípojkou na nízkotlaký plynovod.

P ípojka vodovodu:

Objekt bude napojen na ve ejný vodovodní ád vodovodní p ípojkou.

P ípojka kanalizace:

P ípojka jednotné kanalizace bude napojena nad dnem do stávající stoky.

Napojení na elektronické komunikace:

Napojení  objektu  prob hne  pomocí  elektronické  komunikace  T-mobile  a  internet-

technologií WIFI od spole nosti T-mobile.

Okapový chodník 

Kolem objektu, kde není zpevn ná plocha je navržen chodník v ší ce 500 mm 

z ka írku. 

1.5. ešení technické a dopravní infrastruktury v etn  ešení dopravy v klidu

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.
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1.6. Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany

ešená  stavba  nebude  mít  b hem  výstavby  ani  své  životnosti  negativní  vliv

na životní prost edí.

1.7. ešení  bezbariérového  užívání  navazujících  ve ejn  p ístupných  ploch

a komunikací

Stavební  ásti  jsou  navrženy  v  souladu  s  vyhláškou  .  369/2001  Sb.  o  obecných

technických  požadavcích  zabezpe ující  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností

pohybu a orientace.

1.8. Pr zkumy  m ení,  jejich  vyhodnocení  a  za len ní  jejich  výsledk  do

projektové dokumentace

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.

1.9. Údaje o podkladech pro vyty ení stavby, geodetický referen ní polohový

a výškový systém

Podle  systému  S-JTSK  a  BPV  je  stavba  vyty ena.  Pro  vyty ovací  plán  je  jeho

podkladem vyty ovací výkres, který je uveden v p íloze – výkres C 02  viz. p ílohy.

1.10. len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické

provozní soubory

SO 01 Camphill — komunitní centrum
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1.11. Vliv  stavby  na  okolní  pozemky  a  stavby,  ochrana  okolí  stavby  p ed

negativními  ú inky provád ní  stavby a  po  jejím dokon ení,  resp.  jejich

minimalizace

Negativní  vliv  na  životní  prost edí  stavba  mít  nebude.  Je  odhadováno,  že  b hem

výstavby nebudou p ekonány p ípustné hladiny hluku.

1.12. Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

Veškeré stavební práce budou provád ny v souladu s p edpisy BOZP a SN. Všichni

pracovníci,  kte í  se  podílejí  na  práci,  musí  být  proškoleni  a  seznámeni  se  zásadami

bezpe ného chování na pracovišti, s možnými riziky a zdroji ohrožení. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita

Objekt  je  navržen zp sobem,  aby zatížení,  které  na ni  p sobí  v  postupu výstavby

a používání nezp sobilo zhroucení stavby, nebo její  jednotlivých ásti  stavby, v tší stupe

nep ípustného p etvo ení.

3. Požární bezpe nost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur itou dobu 

b) omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb  

c) omezení ší ení požáru na sousední stavbu 

d) umožn ní evakuace osob a zví at 

e) umožn ní bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany

Odstupové  vzdálenosti  jsou  vyhovující,  není  t eba  navrhovat  další  jiná  opat ení

protipožární ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí

Nep edpokládají se žádné vlivy na životní prost edí.

Zám r výstavby nemá vliv na povrchové a podzemní vody, nemá vliv ani na p du. 

Výstavba nemá výrazný vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy. Objekt vyžaduje pouze

vykácení náletových voln  roztroušených d evin.

Vlastnost realizované stavby nebude mít  žádné nároky na ochranná a bezpe nostní

pásma.
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5. Bezpe nost p i užívání

Jedná se o dvoupodlažní  objekt.  Výskyt zam stnaných osob ve výškách se nebude

vyskytovat. Schodišt  uvnit  budovy bude opat eno zábradlím. 

6. Ochrana proti hluku

V objektu intenzita hluku nebude mít  na okolí  žádný vliv.  Mírným zdrojem hluku budou

jen motorové vozidla p ijížd jících osob a to ubytovaných návšt vník  a zam stnanc .

7. Úspora energie a ochrana tepla

Konstrukce stavby je  navrženy v souladu s normou SN 73 0540 Tepelná ochrana

budov.

8. ešení  p ístupu  a  užívání  stavby  osobami  s omezenou

schopností pohybu a orientace

ešení  bude  vyhovovat  pot ebám pro  pohyb osob  s  omezenou schopností  pohybu

i orientace. Veškerá za ízení a místnosti jsou ešeny dle vyhlášky . 398/2009Sb. o obecných

technických  požadavcích  zabezpe ujících  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností

pohybu a orientace. 
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9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí

Povodn : Objektu není umíst n v záplavové oblasti.

Sesuvy p dy: Proti sesuv m p dy byla navržena železobetonová op rná st na. 

Seismicita: Není nutno ešit, oblast je s minimálním výskytem seismicity.

Prozatím  nebyly  provedeny  následující  výzkumy:  geologický,  hydrogeologický

a radonový pr zkum.

10. Ochrana obyvatelstva

Požadavky pro ochranu obyvatelstva jsou spln ny.

11. Inženýrské stavby

a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Odvodn ní bude ešeno volným zásakem, odvodní se celá plocha staveništ . ešený

objekt  bude  odvodn n  drenáží,  která  bude  umíst na  v odpovídající  hloubce  št rkového

zásypu. Bude Vybudována bude nová kanaliza ní p ípojka, kterou budou odvád ny odpadní

vody.

b) zásobování vodou po dobu výstavby 

Zásobování vodou bude ešeno dohodou se SmVaK -  nap íklad navrtávkou  v míst

p ípojky.  Do p íslušné šachty bude situován provizorní vodom r,  který bude po kolaudaci

zam n n za nový.   
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c) zásobování energiemi po dobu výstavby

S distributorem EZ budou ešeny náležitosti, ešení pomocí staveništního rozvad e,

b hem výstavby.

d) ešení dopravy po dobu výstavby

Napojení  na  stavební  pozemek  bude  p ímo  ze  silnice  .46.  V míst  plánovaného

vjezdu na parkovišt .  

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

Zemina,  která  z stane po vykopání  základ  bude použita  pro úpravu terénu.  Bude

zlikvidována veškerá náletová zele  a poté bude vysazena zele  nová v odpovídající úprav .

f) elektronické komunikace 

Bude realizována mobilními linkami. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb

Nebude zde probíhat žádná výroba.

C. SITUACE STAVBY

Výkresy situace stavby jsou doloženy ve výkresové ásti.

C 01 - Situace a výkres C 02 - Vyty ovací plán.
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D. DOKLADOVÁ ÁST

Není sou ástí ešení této bakalá ské práce.
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a)  informace  o  rozsahu staveništ ,  p edpokládané úpravy  staveništ ,  jeho

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ ,

Ohrani ení  staveništ  je  obsažena  v  projektu  POV,  jehož  dokument  není  obsažen

v ešené  ásti  bakalá ské  práce.  Vjezd  na  staveništ  bude  ze  silnice  .46.  Pozemek  bude

oplocen do výšky min. 1,8 m spolu s bránou na klí .

b) významné sít  technické infrastruktury 

Podzemní  sít  budou  vyty eny  p ed  za átkem  zemních  prací  .  Inženýrské  sít

napadeny nebudou rušeny stavebními pracemi. 

c) napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod., 

Odvodn ní staveništ  bude ešeno volným zásakem. Výkopy, které slouží jako sanace

proti vlhkosti budou odvod ovány, nesmí dojít k promá ení základové spáry.

d) úpravy  z  hlediska  bezpe nosti  a  ochrany  zdraví  t etích  osob,  v etn

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Na  staveništi  se  nebudou  vyskytovat  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu

a  orientace.  V blízkosti  pozemku  musí  být  zajišt ní  stavby,  takové,  aby  nebyli  ohroženi

chodci, motorová vozidla. Dále proti pádu osob musí být zajišt ny rovn ž výkopy. Výkopy

a vyvýšené  lávky  budou  osv tleny  v  dob  s  nízkým  p irozeným  osv tlením.  Je  nutné

realizovat dostate n  pevné zábradlí, zátarasy, m stky a oplocení.
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e)  uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm , 

Ve ejné zájmy nejsou v dob  realizace výstavby znehodnoceny.

f)  ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt , 

Na staveništi pro pot eby zam stnanc  budou umíst ny bu ky, které budou sloužit,

jako kancelá e, šatny apod. Staveništ  bude opat eno do asným wc za ízením. ást pozemku

bude použita, jako úschovna pot ebných materiálu a do asná plocha pro automobily a t žkou

techniku.

g) popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení, 

Neobjevují se.

h)  stanovení  podmínek  pro  provád ní  stavby  z  hlediska  bezpe nosti

a ochrany zdraví, plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi

podle zákona o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví

p i práci,

Stavební práce budou uskute ovány v souladu s na ízením vlády . 591/2006 Sb.,

o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpe nost  a  ochranu  zdraví  na  staveništích.

Specifikace  prací  a  výrobk  na  které  se  vztahuje  p íslušná  SN  a  p edpisy.  D ležitou

podmínkou je p ísné dodržování t chto norem a p edpis  jak p i realizaci, tak i b hem užívání

objektu. B hem výstavby bude staveništní prostor oplocen novým oplocením do výšky min.

1,8 m, opat eno bránou na klí  a ozna eno názvem stavby. Vy išt ní komunikací p i výjezdu

budou vykonávat zam stnanci stavby, p i každém výjezdu ze staveništ  na silnici. Všichni

pracovníci na stavb  budou proškoleni v oblasti BOZP, koordinací prací a zm n t chto prací. 
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i)  podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb ,

Vliv hluku

Veškeré p íslušné práce, respektive stavební a demoli ní budou uskute n ny tak, aby

byly  spln ny  požadavky  na ízení  vlády  .502/2000  Sb.  o  ochran  zdraví  p ed

nep íznivými ú inky hluku a vibrací .

Ochrana zelen , ovzduší, vod

ešený  pozemek  obsahuje  planou  zele ,  která  bude  vym n na  novou  zelení.

Z prostoru staveništ  bude povrchovými plachtami zamezeno zne iš ování odpadní

vodou. Je d ležité ochra ovat kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

Likvidace odpadu

P i  realizaci  stavby  vznikají  odpady.  Na  ur ité  skládce  budou  uloženy  odpady

ve smyslu zákona. Dle platných právních p edpis  budou ze stavební výroby veškeré

odpady vyt íd ny a zneškodn ny.

j)  orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín . 

P edpokládané zapo etí výstavby: 05/2015

P edpokládané dokon ení výstavby: 05/2016
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F. DOKUMENTACE STAVBY

1. Pozemní (stavební) objekty

SO 01 Novostavba komunitního centra Camphill

1.1 Architektonické a stavebn  technické ešení

1.1.1.Technická zpráva SO 01-A

a) ú el objektu

Objekt bude využíván k obytným ú el m.

b) zásady  architektonického,  funk ního,  dispozi ního  a  výtvarného  ešení

a ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení p ístupu a užívání

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Camphill  je umíst n v severovýchodn  v areálu lomu. Jedná se o p ízemní prostor

obdélníkového tvaru,  který je dán p edevším proskleným atriem uprost ed budovy,  z jeho

tvaru se pak odvíjí  pokoje v  objektu.  Vchody do objektu vedou ty i.  První  vstup slouží

pro  zásobování,  druhý  vstup  je  využíván,  jako  hlavní  vchod,  t etí  a  tvrtý,  jako  vchody

vedlejší   ze zahrady a parkovišt , pro ubytované v objektu.
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c) kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace,

osv tlení a oslun ní

Bilance ploch:

Užitná plocha 1NP 838,00 m2 

Užitná plocha 2NP                   145,43 m2 

Celková užitná plocha: 983,43 m2

Zastav ná plocha: 1165,20 m2

Obestav ný prostor: 3599,85 m3

Orientace:

elní strana objektu je orientována na severovýchod.

Osv tlení a oslun ní:

P írozené  denní  osv tlení  je  zajišt no  prosklenou  fasádou  a  je  v souladu

s SN 73 0580 Denní osv tlení budov.

d) technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití

objektu a jeho požadovanou životnost

Základy:

Objekt je založen na pasech a patkách, vyhloubených zhruba do hloubky 1300 mm

(p esnou hloubku ur i statik). Zmín né typy základ  vytvá í hlavní základ pro svislé nosné

konstrukce, které jsou vytvo eny nosnými st nami o rozm ru 365mm,300mm a betonovými

sloupy.  Pasy  pod  obvodovými  st nami  mají  pr m r  650  mm,  vnit ní  pasy  mají  pr m r

650mm, patky pod vnit ními sloupy jsou o pr m ru 1000 mm. Základy tvo í vrstvu, na které

leží železobetonová deska z betonu C25/30 tlouš ky 200 mm. Prostor pod železobetonovou
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deskou je vypln n zhutn ným št rkopískem. (P esné rozm ry základ , hloubka pas  a patek

budou up esn ny statikem.)

Svislé nosné konstrukce:

Nosnou  konstrukcí,  která  se  považuje  za  hlavní  tvo í  nosné  st ny  tl.365mm

POROTHERM  T  PROFI.  Uvnit  objektu  jsou  navrženy  sloupy  tvercového  tvaru

o rozm rech strany 300 mm. Na pr nicích konstruk ních os v míst  atria se nachází tvercové

železobetonové  sloupy  o  pr m ru  300  mm.  tvercové  sloupy  jsou  rozmíst ny

v nepravidelných vzdálenostech, které se vytvo ily pomocí pravoúhlých os.  Všechny sloupu

budou provedeny z betonu C20/25.

Vnit ní  nenosné  konstrukce  tvo í  st ny  vyzd né  z tvárnic  POROTHERM  PROFI

DRYFIX o rozm rech: 115/249/497mm. Vnit ní nosné konstrukce tvo í st ny vyzd né

z tvárnic POROTHERM 30 PROFI  o rozm rech: 300/249247/mm, další vnit ní nosné

st ny z tvárnic POROTHERM AKU 19 o rozm rech: 190/238/372mm.

Vodorovné nosné konstrukce:

Jednotlivé stropy jsou tvo eny betonovými deskami a pr vlaky IPE300. 

Na  pr vlacích  je  uložen  trapézový  plech  TR  150/280/0,75,  který  plní  funkcí

ztraceného bedn ní. 

St ešní konstrukce:

Nad  objektem  byla  navržena  plochá  st ešní  konstrukce  tvo ena  z  ásti  vegeta ní

a  z  ásti  poch zí  skladbou.  Jde  o  jednopláš ovou  st echu,  jejíž  návrh  konstrukce  byl

zkonstruován tak, aby vyhov la požadavk m. Nosný systém st echy je tvo en betonovými

deskami  uložených  na  pr vlacích  a  nosných  st nách.  V místech  st echy  nad  relaxa ní

místností  a  jídelnou  je  umíst n  sv tlík,  který  je  zkonstruován  na  míru  od  firmy

PRUNIWERK.

Odvodn ní st echy je ešeno odvod ovacím systémem, respektive spády, které vedou

do vpustí DN 100 mm. Pro zadržení vody z okraj  dol , obsahuje zábradlí nad atriem malou

atikou, která je vytvo ena z ocelových sva ovaných profil .
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Skladba st ešní konstrukce VEGETA NÍ – SP5

-extenzivní zele

-DEK RNSO 80

-FILTEK 197

-DEKDREN T20 GARDEN- tl.20mm

-ELASTEK 50 GARDEN- tl.5,2mm

-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- tl.4mm

-EPS 150 S- tl.150mm

-POLYURETANOVÉ LEPIDLO

-GLASTEK AL.40 MINERAL- tl.4mm

-DEKPRIMER- PENETRA NÍ EMULZE 

-ŽB DESKA- tl.200mm

-FILTEK 200

-VNIT NÍ OMÍTKA tl.10mm

Skladba st ešní konstrukce POCHOZÍ – SP6

-DLAŽBA LEPENÁ FLEXIB.TMELEM- tl.10mm

-ŠT RKOVÁ IZOLACE- tl.300mm

-BETONOVÁ MAZANINA- tl.50mm

-DEKDREN GB- tl.8mm

-FILTEK 300
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-DEKPLAN 77- tl.1,5mm

-FILTEK 300

-EPS 150 S- tl.150mm

-POLYURETANOVÉ LEPIDLO

-GLASTEK AL.40 MINERAL- tl.4mm

-DEKPRIMER- PENETRA NÍ EMULZE 

-ŽB DESKA- tl.200mm

-OMÍTKA- tl.10mm

Exteriérové  dve e  jsou  navrženy  jednok ídlové,  s bezpe nostním  dvojsklem

a hliníkovým rámem. Interiérové dve e jsou jednok ídlové, plné. Podrobný popis jednotlivých

prvk  je uveden v p íloze.

Povrchové úpravy:

Veškeré podlahy v interiéru jsou popsány ve specifikaci. Svislé zd né konstrukce jsou

opat eny tenkovrstvou sádrovou omítkou WEBER bílé barvy.

Zasklená  ást  fasády  je  tvo ena  profilovým systémem zasklení  SCHÜCO FW60+.

Zasklení je chrán no protislune ním systémem SCHÜCO-  Large Louvre ALB active.

Podlahy:

Skladby podlah:

Skladba podlahy nad základovou konstrukcí – SP1

- nášlapná vrstva-keramický obklad tl.20mm
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- cementový pot r tl.50mm

- separa ní vrstva tl.1mm

- tepelná izolace ISOVER STYRODUR tl. 200 mm

- hydroizolace – fólie z m k eného PVC vyztužená rohoží ze skelných vláken tl. 1,5
mm

- protiradonová ochrana

- podkladový beton tl.200mm

- hutn ný násyp ze št rkopísku fr. 0 – 63, tl. 250 mm

- p vodní zemina

Skladba podlahy 2NP

- nášlapná vrstva-keramický obklad tl. 10 mm

- lepící tmel tl.6mm

- penetrace

- roznášecí betonová mazanina tl.50mm

- DESPAR tl.0,2mm

- Tepeln  izola ní desky-RIGIFLOOR tl.70mm

- Železobetonová deska tl.200mm

Skladba podlahy atrium

- kamenná dlažba MITN tl.10mm

- nášlapná vrstva tl.20mm

- cementový pot r tl.50mm

- separa ní vrstva tl.1mm

- tepelná izolace podlahy tl.200mm

- izolace proti vod
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- protiradonová ochrana

- Podkladový beton  tl.200mm

- Št rkový podsyp zhutn ný tl.250mm

- p vodní zemina

Venkovní dlažba na terénu 

- betonové dlaždice tl. 80 mm

- št rkový podsyp zhutn ný  FR. tl. 0-63 mm

- drcené kamenivo FR. tl. 0-10mm, tl-50mm

- zhutn ná zemina

Izolace proti zemní vlhkosti:

Izolace proti zemní vlhkosti je složena fólií z m k eného PVC a vyztuženou rohoží

ze  skelných  vláken  tl.  1,5  mm.  V  základech  je  izolace  navržena  jak  horizontáln ,  tak

i vertikáln . Proti p ípadnému radonu, tato izolace poskytuje ochranu.

Ostatní izolace proti vlhkosti:

 Povrch  vegeta ní  ásti  st echy  je  tvo en  hydroizola ním  souvrstvým  Elastek  50

garden  tl.1,8  mm.  A  nopovou  folii   DEKDREN  T20  garden,  která  slouží  jako

hydroakumula ní a sou astn  drenážní vrstva, tl.20mm.

Povrch poch zí ásti st echy je tvo en nopovou folii DEKDREN GB, tl. 8mm.

Tepelná a zvuková izolace:

V stropní konstrukci podlaží jsou navrženy tepeln  izola ní desky RIGIFLOOR 4000,

které jsou použity, jako ochrana proti hluku. St ešní konstrukci  obsahuje tepelnou izolaci,

jedná  se  o  desky  z minerální  vlny  ISOVER  EPS  150S  tl.150mm.  Izolace  základ  bude

vyhotovena  vertikáln  z tepeln izola ních  desek  ISOVER  STYRODUR  tl.  200  mm

a horizontáln  z tepeln  izola ních desek ISOVER STYRODUR tl.100 mm.
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Klempí ské prvky:

Podrobný popis jednotlivých prvk  je uveden v p íloze.

e) tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Objekt  a  jeho  konstrukce  jsou  v souladu  s normou  SN  730540  Tepelná  ochrana

budov.

f) zp sob  založení  objektu  s ohledem  na  výsledky  inženýrskogeologického

a hydrogeologického pr zkumu 

Nyní nebyly provedeny žádné  inženýrskogeologické a hydrogeologické pr zkumy. V

další projektové fázi bude uvažováno s výsledkami.

g) vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prost edí  a  ešení  p ípadných

negativních ú ink

Nep edpokládá se, že by m l objekt negativní vliv na životní prost edí.

h) dopravní ešení

Navrhovaný prostor bude p ístupný ze silnice .46. 

i) ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová

opat ení

Nebezpe í radonu je stanoveno jako nízké. ešený objekt bude chrán n p ed hlukem

ze silnice, pomocí zelen  umíst né na kraji pozemku.
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j) dodržení obecných požadavk  na výstavbu

V  souladu  se  všemi  vyhláškami  jsou  dodrženy  všechny  požadavky.  D ležitá

je  vyhláška  .501/2006Sb.  O  obecných  požadavcích  na  využívání  území  a  vyhláška

.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby.

1.1.2. Výkresová ást
Jednotlivé výkresy jsou sou ástí samostatné p ílohy.

C 01       Technická situace 1:500

C 02       Vyty ovací plán 1:500

C 03        Architektonická situace 1:500

F01         P dorys  základ  1:50

F02         P dorys 1.NP 1:50

F03         P dorys 2.NP 1:50

F04        ez A-A´ 1:50, ez B-B´ 1:50

F05         Výkres konstrukce stropu 1:50

F06         Výkres konstrukce st echy 1:50

F07         P dorys st echy 1:50

F08         Pohled jižní 1:100

F09        Pohled západní 1:100

F09        Pohled severní, Pohled východní 1:100

F10        Architektonický detail 1:50

            F10.01            Detail, zasklené fasády 1:30

            F10.02            Detail, ukotvení stropu 1:10

            F10.03            Detail, p dorys ukotvení stropu 1:10

            F10.04            Detail, napojení na terén 1:10
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            F10.05            Detail, ez u atiky proskleným zábradlím 1:10

F11     Vizualizace 

F12     Výkres ustavitelnosti nábytku

F13     Vizualizace interiéru

F14   Výpis prvk

1.2. Stavebn  konstruk ní ást

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce.

1.3.  Požárn  bezpe nostní ešení

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce.

1.4.  Technika prost edí staveb

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce.
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5. ZÁV R

Tato bakalá ská práce je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provád ní

staveb.  Cílem  celého  projektu  bylo  nalezení  funkce  pro  pozemek  v  lomu  Kobe icích,

po vyt žení sádrovce. Práce mne obohatila o velké množství nových v domostí a také mne

nau ila ešit problémy a tvo it kompromisy v návrzích se všemi druhy specialist .

Tímto  bych  ráda  pod kovala  Ing.  Arch.  Alešovi  Studentovi  za  odborné  vedení

a p edání zkušeností a znalostí nejen z okruhu architektury.  

Dále  bych  cht la  pod kovat  za  odborné  konzultace  p i  zpracování  technické  ásti

bakalá ské práce.

Také d kuji Ing.arch. Martinovi Nedv dovi a Ing.arch. Josefovi Kiszkovi za odborné

rady,  p i  zpracovávání  urbanistické  studie  Ateliérové  tvorby  III.,  ze  které  vychází  tato

bakalá ská práce.
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7. SEZNAM OBRÁZK

Obr. 1 – fotodokumentace Kobe ice

Obr. 2. –  poloha ešeného území lomu v Kobe icích vzhledem k Ostrav

Obr. 3. – poloha ešeného objektu Camphillu

Obr. 4. – fotodokumentace lomu v Kobe icích
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8. P ÍLOHY

1.1 Tepeln  technické posouzení obvodové st ny
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1.2 Tepeln  technické posouzení podlahy
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1.3 Tepeln  technické posouzení pochozí st echy
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1.4 Tepeln  technické posouzení vegeta ní st echy
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1.5 Techniský list výrobku Porotherm 36,5 T Profi
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1.6 Techniský list výrobku Porotherm 30 Profi
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1.7 Techniský list výrobku Porotherm 19 AKU
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1.8 Techniský list výrobku Porotherm 11,5 Profi DRYFIX
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1.9 Techniský list výrobku skladba obvodové st ny
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