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ANOTACE 
 

BABOR, Tomáš.: Komunitní centrum Kobeřice. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava 2014. Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra architektury. Vedoucí práce: Václavík, R. 

 Předmětem této bakalářské práce „Komunitní centrum Kobeřice“ je zpracování 

částečné projektové dokumentace pro provádění stavby objektu komunitního centra. 

Podkladem pro zpracování této práce byla urbanistická studie (Ateliérová tvorba III), 

architektonická studie (Ateliérová tvorba IV) a projektová dokumentace pro stavební povolení 

(Ateliérová tvorba Va). Řešený objekt se nachází v blízkosti sádrovcového lomu 

v Kobeřicích, který bude po ukončení stávající těžby rekultivován. Cílem bylo vytvořit objekt 

poskytující bydlení, obživu a pracovní činnosti pro nezávislou komunitu 40 osob, která bude 

obhospodařovat rekultivovaný sádrovcový lom a jeho přilehlé okolí. Objekt je řešen jako 

novostavba severně od stávajícího lomu. 

 

 

ANNOTATION 
 

BABOR, Tomáš.: Community center Kobeřice. Ostrava: VŠB – Technical University 

of Ostrava 2014. Bachelor thesis, VŠB – Technical Univerzsity of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Architecture. Thesis head: Václavík, R. 

 The subject of this bachelor thesis „Community center Kobeřice“ is the preparation 

of project development for the construction work of the community center in Kobeřice. 

The materials used for this thesis were the urban study (ATT III), the architectural study 

(ATT IV), and the project documentation for building permit (ATT Va). The designed 

building is situated near the area of Kobeřice gypsum quarry, which will be recultivated 

hen the current mining comes to an end. The aim was to create a building offering a place 

to live and work for a self-sufficient community of 40 people. This community will manage 

the area of the recultivated gypsum quarry and its surroundings. The building is designed 

as a new building located north of the existing quarry. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 

m. n. m. - metrů nad mořem 

mm  - milimetr 

m  - metr 

m2  - metr čtvereční 

m3  - metr krychlový 

p. č.  - parcelní číslo 

tl.  - tloušťka 

č.  - číslo 

Sb.  - Sbírky 

NP  - nadzemní podlaží 

PP  - podzemní podlaží 

KN  - katastr nemovitostí 

DN  - dimenze 

NN  - nízké napětí 

ER  - elektrický rozvaděč 

SO  - stavební objekt 

Kč  - Korun českých 

EPS  - expandovaný polystyren 
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1. Úvod 
 

 Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby Komunitního centra Kobeřice 

v blízkosti sádrovcového lomu v Kobeřicích na Opavsku. Práce je zaměřena na návrh objektu 

sloužícího k bydlení a pracovní činnosti pro nezávislou skupinu 40 osob, která bude 

obhospodařovat rekultivovaný lom a jeho přilehlé okolí. 

 

 Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s aktualizovaným 

zněním – vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro zpracování této 

práce byla urbanistická studie v předmětu Ateliérová tvorba III, architektonická studie 

v předmětu Ateliérová tvorba IV a dokumentace pro stavební povolení v předmětu Ateliérová 

tvorba Va. 
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2. Urbanistická studie 
 

 V předmětu Ateliérová tvorba III byla vypracovávána urbanistická studie. Společně 

se mnou se na ní podíleli Dominik Čermák, Denisa Hrbková a Andrea Kaděrová. 

Po detailních analýzách lokality, jejího okolí, historie území a širších souvislostí jsme dospěli 

ke konečnému návrhu. Po ukončení těžby ve stávajícím ložisku dojde k rekultivaci lomu. 

Provozní část lomu rozšiřujeme o další návazné provozy pro zpracování nerostné suroviny 

sádrovce, která bude dále těžena v nově otevřených ložiscích. V severní části řešeného území 

jsme navrhli komunitní centrum, které bude nezávisle na provozní části lomu obhospodařovat 

rekultivovanou krajinu původního ložiska lomu a jeho přilehlé prostory. Jedná se 

o samostatný funkční celek zajišťující svým 40 obyvatelům bydlení, práci a obživu.  

 

 

3. Architektonická studie 
 

 V předmětu Ateliérová tvorba IV byla vypracována architektonická studie hlavního 

objektu komunitního centra. Koncept vychází ze středověkých klášterů, kde tyto komunity 

byly rovněž soběstačné. Objekt se skládá ze dvou hlavních hmot. Dvoupodlažní část 

v půdorysném tvaru U poskytuje bydlení pro 32 osob. Každý obyvatel má svůj vlastní pokoj, 

vždy dva pokoje mají společný vstup a koupelnu s WC. Pokoje jsou koncipovány 

minimalisticky, aby sloužily výhradně k přespání. Ke společenskému vyžití jsou určeny 

prostory v severní, pětipodlažní části objektu. V přízemí se nachází vstupní hala, kuchyně 

s jídelnou, sklad potravin, vstup do suterénu a hygienické zázemí. Ve 2. NP jsou umístěny 

řemeslné dílny. 3. NP slouží částečně k bydlení (4 pokoje), ale především k odpočinku 

a relaxaci ve společenském prostoru. Poslední 4. NP slouží pouze k bydlení (4 pokoje). 

V 1. PP je umístěno technické zázemí objektu a místnosti pro dlouhodobé uskladnění 

potravin. 

  

14 
 



4. Textová část 
 

A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  

a) Název stavby 

 

  Komunitní centrum Kobeřice 

 

b) Místo stavby 

 

  Sádrovcový lom Kobeřice 

  Katastrální území: Kobeřice ve Slezsku 

  Parcelní číslo pozemku: 2273 

  Okres: Opava 

  Kraj: Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 GYPSTREND, s.r.o. 

 Stiborská 790 

 Kobeřice 

 747 27 

 IČO: 60322616 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Vypracoval: 

 

 Tomáš Babor (BAB0023, VB4AST01) 

 Velké Albrechtice 292 

 Velké Albrechtice 

 742 91 

 

Vedoucí bakalářské práce: 

 

 Ing. arch. Radim Václavík 

 

Konzultant bakalářské práce: 

 

 Ing. Miloslav Šindel 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Urbanistická studie: 

 

 Předmět:   Ateliérová tvorba III 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Kiszka 

 

Architektonická studie: 

 

 Předmět:  Ateliérová tvorba IV 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Kiszka 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 

 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Miloslav Šindel 
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A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Řešená lokalita se nachází v severní části katastrálního území obce Kobeřice 

ve Slezsku v areálu sádrovcového lomu. Plocha řešeného území je přibližně 1,5 km2. 

V současné době je oblast lomu využívána k těžbě. V průběhu následujících let dojde 

k vytěžení ložiska a ukončení těžby. Navržená rekultivace lomu počítá s částečným 

zaplavením, zalesněním, zatravněním a výstavbou komunitního centra. 

 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Lokalita nespadá do památkové rezervace, památkové zóny ani do zvláště 

chráněného území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Řešenou lokalitu odvodňuje Bílý potok. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodující nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Vzhledem k plánovanému vytěžení ložiska v blízké budoucnosti projekt nepočítá 

se současným územním plánem. V budoucnosti bude nutné provést kontrolu 

s aktuálním územním plánem obce Kobeřice. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Předpoklad zahájení stavby komunitního centra se váže na ukončení těžby v lomu 

a provedení jeho rekultivace včetně výstavby obslužných komunikací a inženýrských 

sítí. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2198 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2216/4 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2269 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2270 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2272 

• Kobeřice ve Slezsku, p.č. 2274 

• Rohov, p.č. 496 

• Rohov, p.č. 497/1 

• Rohov, p.č. 522 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Projekt novostavby komunitního centra se zabývá vybudováním místa pro lidi, 

kteří chtějí změnit dosavadní způsob života v současné společnosti. Komunitní 

centrum bude poskytovat bydlení, obživu, pracovní činnosti a nalezení nového smyslu 

života pro celkem 40 osob. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalý objekt. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Objekt není v ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu 

s následujícími zákony a předpisy: 

 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), 

• Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
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• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

 

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

právních předpisů 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Komunitní centrum je kapacitně navrženo pro 40 uživatelů, kteří zde budou bydlet, 

živit se a pracovat. Zastavěná plocha činí 802,42 m2, užitná plocha 1913,16 m2 

a obestavěný prostor 9794 m3. 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Potřeba energií bude pokryta přívodem elektrické energie a vodovodu. Odpadní 

vody budou likvidovány předepsaným způsobem, dešťová voda bude zadržována 

v místě a využita jako užitková voda a pro zemědělství. 

 

j) Základní předpoklad výstavby 

 

Předpoklad zahájení stavby se váže na ukončení těžby v lomu a provedení jeho 

rekultivace včetně výstavby obslužných komunikací a inženýrských sítí. 

O předpokládané výstavbě komunitního centra Kobeřice se uvažuje od 1. 3. 2017 

do 31. 9. 2018. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady projektu byly stanoveny na 59 960 000,- Kč. V ceně není 

zahrnut pozemek, který je již ve vlastnictví stavebníka.  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

• SO 01 – Objekt 

• SO 02 – Zpevněné plochy 

• SO 03 – Přípojka vodovodu 

• SO 04 – Přípojka kanalizace 

• SO 05 – Přípojka elektrické energie 

• SO 06 – Terénní úpravy 

 
B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Parcelní pozemek č. 2273 je vedený v KN jako ostatní plocha s využitím 

manipulační plocha. Před stavbou bude nutné provést kontrolu s aktuálním územním 

plánem a KN. Pozemek je situován severně od samotného sádrovcového lomu. 

Výměra pozemku činí 72 160 m2. Stavba je navržena do rovinaté části pozemku. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Na staveništi se provedou potřebné sondy k orientačnímu zjištění geologického 

složení zeminy a následnému výpočtu únosnosti této zeminy. Z informací geofondu 

o provedených vrtech v okolí plánované stavby bylo zjištěno, že únosná zemina 

se nachází v malé hloubce pod povrchem. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna, 

nachází se ve velké hloubce. V místě je nízký stupeň nebezpečí výskytu radonu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V místě stavby a jejím bezprostředním okolí se nevyskytují žádná ochranná 

a bezpečnostní pásma. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, není tudíž nutné 

podnikat zvláštní ochranná opatření. 

 

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

poměry v území 

 

Plánovaná stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, v těsné blízkosti 

se nenacházejí jiné stavby, které by byly výstavbou dotčeny. Odtokové poměry 

v oblasti nebudou stavbou ovlivněny, srážková voda bude zadržována v místě 

a následně využívána jako užitková voda. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Demoliční práce, asanace ani kácení dřevin není nutné, neboť vzrostlá zeleň 

se nenachází v místě výstavby, ochrana blízké zeleně bude po dobu výstavby zajištěna. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Stavba nenárokuje trvalé ani dočasné zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky 

 

Dopravní a technická infrastruktura bude zajištěna před výstavbou komunitního 

centra Kobeřice jako samostatná stavba v rámci rekultivace sádrovcového lomu 

Kobeřice. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno z blízkého výrobního 

areálu lomu, kde je dostatečná kapacita. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Předpoklad zahájení stavby se váže na ukončení těžby v lomu a provedení jeho 

rekultivace včetně výstavby obslužných komunikací a inženýrských sítí. 

O předpokládané výstavbě komunitního centra Kobeřice se uvažuje od 1. 3. 2017 

do 31. 9. 2018. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Navrhovaná stavba komunitního centra bude sloužit k životu ve společné komunitě 

lidí, kteří budou schopni se svými silami sami navzájem uživit. Výdaje spojené s provozem 

objektu budou kryty výnosy z prodeje výrobků, které bude komunita vytvářet v řemeslných 

dílnách, a prodejem přebytků vypěstovaných plodin a zvířat. Objekt komunitního centra 

se skládá ze dvou hmot. Dvoupodlažní část v půdorysném tvaru U poskytuje bydlení 

pro 32 osob. Každý obyvatel má svůj vlastní pokoj, vždy dva pokoje mají společný vstup 

a koupelnu s WC. Pokoje jsou koncipovány minimalisticky, aby sloužily výhradně k přespání. 

Ke společenskému vyžití jsou určeny prostory v severní, pětipodlažní části objektu. V přízemí 

se nachází vstupní hala, kuchyně s jídelnou, sklad potravin, vstup do suterénu a hygienické 

zázemí. Ve 2. NP jsou umístěny řemeslné dílny. 3. NP slouží částečně k bydlení (4 pokoje), 

ale především k odpočinku a relaxaci ve společenském prostoru. Poslední 4. NP slouží pouze 

k bydlení (4 pokoje). V 1. PP je umístěno technické zázemí objektu a místnosti 

pro dlouhodobé uskladnění potravin. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus 

 

Stavba komunitního centra zahrnuje hlavní budovu a na ni navazující zemědělské 

a hospodářské budovy. Součástí navržených úprav lokality je vytvoření nových 

polních cest se stromořadími, které rozdělí současné lány na menší pole. Dojde tím 

k navrácení vzhledu krajiny do dřívějších dob. Zároveň tím dojde ke zlepšení 

přírodních poměrů v krajině – omezení eroze půdy, zpomalení větrů a zachycení 
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srážek v lokalitě na delší dobu. Celý komplex je umístěn v dostatečné vzdálenosti 

od obce Kobeřice a je skryt lesem a stromořadími, takže nenarušuje ráz současné 

krajiny. Naopak ji díky rekultivaci sádrovcového lomu navrací blíže k původní podobě 

před 60 lety. 

 

b) Architektonické řešení 

 

Návrh objektu vychází ze studie vytvořené v předmětu Ateliérová tvorba IV. 

Architektonické řešení vychází z koncepce středověkých klášterů. Obytné části jsou 

uspořádány ve dvou podlažích kolem vnitřního atria z východní, jižní a západní strany. 

Na severní straně se v přízemí nachází vstupní hala, kuchyně s jídelnou, sklad 

potravin, vstup do suterénu a hygienické zázemí. Ve druhém patře jsou k severní 

straně orientovány řemeslné dílny. Každá ze tří dílen má k dispozici vlastní sklad 

přístupný přímo z dílny. Třetí patro je na jižní straně určeno pro bydlení, severní část 

je společenským prostorem přes dvě podlaží s knihovnou a čítárnou. Čtvrté patro 

je na jižní straně určeno rovněž pro bydlení. V suterénu je umístěno technické zázemí 

objektu a místnosti pro dlouhodobé uskladnění potravin. Návrh využívá tradiční 

stavební konstrukce, jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových bloků 

s monolitickými železobetonovými stropy, které zajišťují prostorovou tuhost 

konstrukce. Venkovní fasáda je řešena omítkou světlé barvy (weber.color line BI00), 

architektonické řešení se projevuje v systému rozmístění okenních otvorů a jejich 

stínění posuvnými okenicemi. Vnitřní povrchy jsou provedeny ze sádrové omítky, 

která odkazuje k historii místa – těžbě sádrovce a následné výroby produktů. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření při jejím užívání. Při návrhu 

byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby § 15. Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a při stavbě budou použity 

předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 

přepěťovým jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti případnému zásahu 

bleskem. Návrh jímací soustavy není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 

Návrh využívá tradiční stavební konstrukce, jedná se o zděnou stavbu s monolitickými 

železobetonovými stropy. Založení je provedeno v nezámrzné hloubce 

na železobetonových pásech. Zastřešení objektu je na dvoupodlažní části zajištěno 

plochou střechou železobetonové konstrukce s vrchní ozeleněnou vrstvou. Pětipodlažní 

část objektu je zastřešena šikmou střechou s viditelnými krokvemi z lepeného lamelového 

dřeva s pohledovým bedněním a nadkrokevní izolací.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových bloků s monolitickými 

železobetonovými stropy, které zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Stavba 

je rozdělena do dvou dilatačně oddělených částí. Venkovní fasáda je řešena silikátovou 

omítkou světlé barvy (weber.color line BI00), architektonické řešení se projevuje 

v systému rozmístění okenních otvorů a jejich stínění posuvnými okenicemi. Vnitřní 

povrchy jsou provedeny ze sádrové omítky, která zajišťuje vyrovnané vnitřní klima 

a zároveň odkazuje k historii místa – těžbě sádrovce a následné výroby produktů. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré konstrukce objektu jsou navrženy dle platných norem a předpisů na veškeré 

předpokládané zatížení po dobu životnosti stavby. Jsou dimenzovány tak, 

aby nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

 

Vytápění objektu je řešeno stěnovým vytápěním ve vnitřních nenosných stěnách. 

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu země – voda, které také slouží pro ohřev vody. 

Větrání je zajištěno řízené s rekuperací tepla. Přehřívání objektu zabraňuje stínění oken 

pomocí elektricky ovládaných posuvných okenic. Všechny systémy jsou ovládány 

automatickým systémem tak, aby bylo zajištěno komfortní vnitřní prostředí nezávisle 

na vnějším prostředí. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou neprůvzdušnost 

a ochranu proti únikům tepla dle ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. 
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b) Energetická náročnost stavby 

 

Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty součinitele prostupu tepla 

vhodné pro pasivní domy. 

 

Při návrhu byla řešena kritická místa, kde nejčastěji dochází k tepelným mostům. 

V části dokumentace jsou k těmto místům vypracovány detaily. Všechny svislé 

konstrukce (nosné i nenosné) jsou tepelně odděleny od základů pomocí systémového 

řešení Kalksandstein – izolačních prvků ISO-Kimmstein, které se vyznačují 3x menší 

tepelnou vodivostí než samotné zdivo Kalksandstein Quadro E při zachování vysoké 

únosnosti zdiva. Veškeré prvky, které je nutné kotvit do fasády, jsou kotveny do nosných 

izolačních materiálů na bázi Comapacfoam. Důležité je rovněž osazení výplní otvorů, 

které je navrženo jako předsazené před nosnou konstrukci do roviny tepelné izolace. 

Veškeré konstrukce a jejich napojení musí být provedeny vzduchotěsně, aby nedocházelo 

k únikům tepla netěsnostmi. Těsnost objektu bude při realizaci ověřena Blowerdoor 

testem. 

 

Úsporu elektrické energie i ochranu před nadbytečnými tepelnými zisky zajišťuje 

automatický řídicí systém, který vyhodnocuje aktuální podmínky v interiéru objektu, 

vnější podmínky a ovládá vytápění objektu a zastínění okenních otvorů. Kvalitní vnitřní 

prostředí zajišťuje řízené větrání s rekuperací, čímž rovněž dochází ke snížení tepelných 

ztrát objektu. Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské 

práce. 

 

c) Posouzení využívání alternativních zdrojů energií 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

 Větrání je v celém objektu zajištěno řízené s rekuperací tepla. Každá obytná místnost 

je přirozeně osvětlena oknem, míra denního oslunění splňuje požadavky stanovené v normě. 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, na kterou bude napojen 
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vodovodní přípojkou. Stavba negativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem 

ani zápachem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

V lokalitě nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. 

Jako protiradonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

V místě nebyly zjištěny negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Lokalita není postižena technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

V době výstavby objektu komunitního centra bude v blízkém sádrovcovém lomu již 

ukončena těžba a lom bude rekultivován, nehrozí tedy negativní účinky hluku z vnějšího 

prostředí. Jiné zdroje hluku v okolí nepřekračují předepsané hodnoty. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Místo stavby se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Veškerá technická infrastruktura je vedena v přilehlé pozemní komunikaci, odkud 

bude objekt napojen přípojkami. Stavba je napojena na kanalizační řád, rozvod elektrické 

energie a vodovod. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Pro připojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit 

přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské 

práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

Součástí navržených úprav lokality je rekonstrukce obslužných komunikací lomu 

a vytvoření nových polních cest se stromořadími, které rozdělí současné lány na menší 

pole. Dojde tím k navrácení vzhledu krajiny do dřívějších dob. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení objektu na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno rekonstrukcí 

současných obslužných komunikací v lomu, které předcházejí samotné stavbě 

komunitního centra. Na toto řešení bude vypracován samostatný projekt, který není 

předmětem bakalářské práce. 

 

c) Doprava v klidu 

 

U objektu bude umožněno parkování na nově vybudovaných parkovacích stáních. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Vzhledem k malé frekvenci dopravy k objektu komunitního centra není plánováno 

zřízení samostatných pěších a cyklistických stezek k objektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Samotná stavba komunitního centra je navržena na rovinatou plochu nad lomem, není 

nutné provádět výrazné terénní úpravy. Dojde k sejmutí ornice, vykopání suterénní části 

a základů a výstavbě objektu. Sejmutá ornice a výkopek bude po výstavbě použit v okolí 

stavby. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

V současné době je oblast lomu využívána k těžbě sádrovce. V průběhu následujících 

let dojde k vytěžení ložiska a ukončení těžby. Navržená rekultivace lomu počítá 

s částečným zaplavením, zalesněním a zatravněním. Součástí navržených úprav lokality 

je vytvoření nových polních cest se stromořadími, které rozdělí současné lány na menší 

pole. Dojde tím k navrácení vzhledu krajiny do dřívějších dob. Zároveň tím dojde ke 

zlepšení přírodních poměrů v krajině – omezení eroze půdy, zpomalení větrů a zachycení 

srážek v lokalitě na delší dobu. Na toto řešení bude vypracován samostatný projekt, který 

není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Při návrhu stavby byl kladen velký důraz na to, aby měla stavba co nejmenší vliv 

na životní prostředí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty 

součinitele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy, takže výsledné tepelné ztráty objektu 

budou daleko nižší než ztráty současné klasické výstavby splňující platné předpisy 

a normy. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 

Stavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od obce Kobeřice a je skryta lesem 

a stromořadími, takže nenarušuje ráz současné krajiny. Naopak ji díky rekultivaci 

sádrovcového lomu navrací blíže k původní podobě před 60 lety. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v tomto chráněném území. 

 

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba splňuje požadavky ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

 Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovních musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných 

osob. 

 

C Situační výkresy 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

 Je obsažen v příloze: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

C.4 Architektonická situace 

 

 Je obsažena v příloze: 1. Architektonicko-stavební část. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Navrhovaná stavba komunitního centra bude sloužit k životu ve společné 

komunitě lidí, kteří budou schopni se svými silami sami navzájem uživit. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Návrh objektu vychází ze studie vytvořené v předmětu Ateliérová tvorba IV. 

Architektonické řešení vychází z koncepce středověkých klášterů. Obytné části jsou 

uspořádány ve dvou podlažích kolem vnitřního atria z východní, jižní a západní 

strany. Na severní straně se v přízemí nachází vstupní hala, kuchyně s jídelnou, sklad 

potravin, vstup do suterénu a hygienické zázemí. Ve druhém patře jsou k severní 

straně orientovány řemeslné dílny. Každá ze tří dílen má k dispozici vlastní sklad 

přístupný přímo z dílny. Třetí patro je na jižní straně určeno pro bydlení, severní část 

je společenským prostorem přes dvě podlaží s knihovnou a čítárnou. Čtvrté patro 

je na jižní straně určeno rovněž pro bydlení. V suterénu je umístěno technické zázemí 

objektu a místnosti pro dlouhodobé uskladnění potravin. Návrh využívá tradiční 

stavební konstrukce, jedná se o zděnou stavbu z vápenopískových bloků 

s monolitickými železobetonovými stropy, které zajišťují prostorovou tuhost 

konstrukce. Venkovní fasáda je řešena omítkou světlé barvy (weber.color line BI00), 

architektonické řešení se projevuje v systému rozmístění okenních otvorů a jejich 

stínění posuvnými okenicemi. Vnitřní povrchy jsou provedeny ze sádrové omítky, 

která odkazuje k historii místa – těžbě sádrovce a následné výroby produktů. Objekt 
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je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 

Komunitní centrum je kapacitně navrženo pro 40 uživatelů, kteří zde budou bydlet, 

živit se a pracovat. Zastavěná plocha činí 802,42 m2, užitná plocha 1913,16 m2 

a obestavěný prostor 9794 m3. Větrání je v celém objektu zajištěno řízené s rekuperací 

tepla. Každá obytná místnost je přirozeně osvětlena oknem, míra denního oslunění 

splňuje požadavky stanovené v normě. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

d1) Příprava území a zemní práce 

 

 Před započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice 

v tl. 20 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní 

úpravy stavební parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové 

dokumentace. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost 

zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, 

aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací 

základových konstrukcí. Výkop je potřeba chránit před zaplavením od dešťové vody 

stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem 

z šachty připravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude následně použit 

k zásypům. Zjistí-li inženýrský geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina 

je nevhodná k následným zásypům, bude pro zásypy použito náhradního materiálu, 

který zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout předepsaných limitů zhutnění 

a ulehlosti. Nevhodný či přebytečný výkopek bude v tomto případě použit pro terénní 

úpravy okolo objektu. 
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d2) Základy 

 

 Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 

dokumentace. Betony použité pro základové konstrukce jsou specifikovány 

v konstrukční části projektové dokumentace, předpokládá se beton C20/25. 

Do základů budou vloženy zemnící pásky a výztuž dle příslušného statického výpočtu. 

Jednotlivé základové pásy budou po provedení rozvodů kanalizace doplněny 

podkladním betonem vyztuženým ocelovými sítěmi KARI SZ6 s oky 150 x 150 mm. 

Podkladní betony budou vybetonovány na štěrkopískovém násypu. Prostupy 

základovými konstrukcemi budou upřesněny specializovanými částmi projektu 

(zdravoinstalace). 

 

d3) Svislé nosné konstrukce 

 

 Obvodové i vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdiva 

Kalksandstein KS-QUADRO E 240 o pevnosti 15 MPa s rozměry 

498 x 240 x 498 mm. 

 

d4) Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny monoliticky z železobetonu. 

Betony a výztuže použité pro vodorovné nosné konstrukce jsou specifikovány 

v konstrukční části projektové dokumentace, předpokládá se beton C20/25. 

 

d5) Schodiště 

 

 Všechna schodiště v objektu jsou zhotovena monoliticky z železobetonu, 

předpokládá se beton C20/25 a výztuž dle statického výpočtu, který není součástí 

bakalářské práce. Hlavní schodiště se nachází v pětipodlažní části objektu. Jedná se 

o tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami, šířka schodišťového ramene 

je 1500 mm. Rozměry stupňů jsou 162 x 300 mm. V této části objektu se také nachází 

samostatné schodiště vedoucí do 1. PP. Jedná se o dvouramenné schodiště 

s mezipodestou. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm, rozměry schodišťových 

stupňů jsou 160 x 280 mm. Ve dvoupodlažní části objektu se nacházejí dvě 
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dvouramenná schodiště s šířkou schodišťových ramen 1200 mm a rozměry stupňů 

jsou opět 162 x 280 mm. Všechna schodiště jsou opatřena madly, která jsou 

specifikována ve výpisech zámečnických výrobků. 

 

d6) Nosné konstrukce střešních plášťů 

 

 Dvoupodlažní část objektu je zastřešena plochou ozeleněnou střechou, její 

nosnou částí jsou monolitické železobetonové desky tl. 240 mm s výztuží 

dle statického výpočtu. 

 

Nad pětipodlažní částí objektu je navržena šikmá střecha s viditelnými 

krokvemi z lepeného lamelového dřeva o rozměrech 240 x 300 mm, které jsou 

uloženy na pozednicích na nosných stěnách. 

 

d7) Skladby střešních plášťů 

 

 Skladba ploché střechy je následující: nosná monolitická železobetonová deska 

tl. 240 mm, parozábrana Jutafol Al 170 Special, tepelná izolace EPS Grey 150 

tl. 500 mm, spádová vrstva ze spádových klínů teplené izolace, PP textilie, 

hydroizolace Sikaplan SGMA 2 x 2 mm s odolností proti prorůstání kořenů, nopová 

fólie, panel vegetační vrstvy Saint-Gobein Culticulaine tl. 100 mm a krycí vrstva 

ozeleněné střechy tl. 40 mm. 

 

 Skladba šikmé střechy je následující: viditelné krokve, pohledové dřevěné 

bednění tl. 20 mm, tepelná izolace Isover UNI tl. 60 mm mezi dřevěnými latěmi 

40 x 60 mm (osová vzdálenost 600 mm), OSB deska tl. 18 mm, parozábrana Isover 

Vario, tepelná izolace Isover UNI tl. 320 mm vynášena nosnými izolačními trámky 

Isover TRAM MW (320 x 100 mm s osovou vzdáleností 700 mm), pojistná 

hydroizolace Tyvek Soft, větraná vzduchová mezera tl. 100 mm, záklop z OSB desky 

tl. 22 mm, hydroizolace Sikaplan SGMA 2 x 2 mm s odolností proti prorůstání 

kořenů, panel vegetační vrstvy Saint-Gobein Culticulaine tl. 100 mm a krycí vrstva 

ozeleněné střechy tl. 40 mm. 
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d8) Půdní prostor 

 

 Stavba neobsahuje půdní prostor. 

 

d9) Komíny 

 

 V objektu není navrženo komínové těleso. Vytápění bude zajištěno tepelným 

čerpadlem. Na střechy je pouze vyvedeno odvětrání kanalizací. 

 

d10) Příčky 

 

 Vnitřní příčky jsou navrženy ze zdiva KS-QUADRO E 175 o pevnosti 15 MPa 

s rozměry 498 x 175 x 498 mm a KS-QUADRO E 115 o pevnosti 15 MPa s rozměry 

498 x 115 x 498 mm. 

 

d11) Překlady 

 

 Nad otvory jsou použity systémové překlady Kalksandstein KS-QUADRO E 

4DF/240, Kalksandstein KS-QUADRO E 3DF/175 a Kalksandstein KS-QUADRO E 

2DF/115. 

 

d12) Podhledy 

 

 V celém objektu jsou sádrokartonové podhledy, ve kterých jsou vedeny 

vzduchotechnické a jiné rozvody. 

 

d13) Podlahy 

 

 Všechny skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem 

a provozních požadavků. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou rozlišeny v tabulce místností 

na výkresu daného podlaží. Skladba A1 je následující: keramická dlažba tl. 12 mm, 

lepidlo tl. 8 mm, cementový potěr tl. 50 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, tepelná 

izolace Isover EPS Grey 150 tl. 300 mm a železobeton tl. 240 mm. Skladba A2 

je následující: keramická dlažba tl. 12 mm, lepidlo tl. 8 mm, cementový potěr 
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tl. 50 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, tepelná izolace Isover EPS Grey 150 

tl. 300 mm, hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 5 mm, železobeton tl. 200 mm 

a štěrkopískový násyp tl. 50 mm. Skladba A3 je následující: keramická dlažba 

tl. 12 mm, lepidlo tl. 8 mm, cementový potěr tl. 50 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, 

kročejová izolace Isover TDPT tl. 50 mm a železobeton tl. 240 mm a. Skladba A4 

je následující: keramická dlažba tl. 12 mm, lepidlo tl. 8 mm, cementový potěr 

tl. 55 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, kročejová izolace Isover TDPT tl. 300 mm, 

hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 5 mm, železobeton tl. 240 mm a štěrkopískový 

násyp tl. 50 mm. Pochozí keramická krytina musí mít stupeň protiskluzu B. Skladba 

B1 je následující: dřevěné vlysy tl. 18 mm, lepidlo tl. 2 mm, cementový potěr 

tl. 50 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, tepelná izolace Isover EPS Grey 150 

tl. 300 mm, hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 5 mm, železobeton tl. 200 mm 

a štěrkopískový násyp tl. 50 mm. Skladba B2 je následující: dřevěné vlysy tl. 18 mm, 

lepidlo tl. 2 mm, cementový potěr tl. 55 mm, lepenka A 330 H tl. 1 mm, kročejová 

izolace Isover TDPT tl. 50 mm a železobeton tl. 240 mm. Monolitické vrstvy podlah 

jsou od svislých konstrukcí odděleny dilatačními pásky. 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 

 

 V kontaktu s podkladní železobetonovou deskou je umístěna hydroizolace 

DEKBIT V60 S35 s tloušťkou 5 mm s překrytím minimálně 100 mm. Základová 

deska bude ošetřena penetračním nátěrem S2802A SOKRAT. V podlahách 

je jako separační vrstva pro mokrý proces použita lepenka A 330 H. Pod keramickými 

obklady je proveden dvousložkový stěrkový hydroizolační systém BORNIT 2K. 

V konstrukci šikmé střechy je navržena parozábrana Isover Vario a pojistná 

hydroizolace Tyvek Soft. V konstrukci ploché střechy je navržena parozábrana Jutafol 

N Al 170 Special. Na obou střechách je pod ozeleněnou střechou použita hydroizolace 

Sikaplan SGMA tl. 2 mm ve dvou vrstvách. Tato hydroizolace je odolná proti 

prorůstání. Není však odolná vůči UV záření, v nezakrytých místech (např. u atiky) 

je nutno použít hydroizolaci Sikaplan G. Jedná se o systémové řešení, tyto dvě 

hydroizolace jsou spolu kompatibilní. 
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d15) Tepelná izolace, akustická izolace 

 

 Veškeré svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS s použitím šedého polystyrenu Isover EPS GreyWall Plus 

tl. 300 mm, který je do výšky 8 m plošně lepen bez kotvení, ve větší výšce je ještě 

kotven zapuštěnými kotvami s přerušeným tepelným mostem. Tepelně je izolován 

i sokl a suterénní část objektu pomocí tvrzeného polystyrenu Isover EPS Perimetr 

tl. 260 mm. Podlahy v 1. NP objektu jsou zatepleny 300 mm šedého polystyrenu 

Isover EPS Grey 150. Plochá střecha nad dvoupodlažní částí objektu je zateplena 

500 mm šedého polystyrenu Isover EPS Grey 150, spádová vrstva je provedena 

ze spádových klínů z tepelné izolace. Šikmá střecha je zateplena tepelnou izolací 

Isover UNI, zatížení přenáší nosné izolační trámky Isover TRAM MW. 

 

d16) Omítky 

 

 Venkovní fasáda je řešena omítkou světlé barvy (weber.color line BI00), 

vnitřní povrchy jsou provedeny ze sádrové omítky. 

 

d17) Obklady 

 

 Polohy a rozměry obkladů jsou specifikovány v půdorysech jednotlivých 

podlaží. Pod veškerými keramickými obklady je proveden dvousložkový stěrkový 

hydroizolační systém BORNIT 2K. 

 

d18) Truhlářské výrobky 

 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. 

Výpis truhlářských výrobků, který je součástí přílohy: 1. Architektonicko-stavební 

část. 
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d19) Klempířské výrobky 

 

 Veškeré klempířské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. 

Výpis klempířských výrobků, který je součástí přílohy: 1. Architektonicko-stavební 

část. 

 

d20) Zámečnické výrobky 

 

 Veškeré zámečnické výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. 

Výpis zámečnických výrobků, který je součástí přílohy: 1. Architektonicko-stavební 

část. 

 

d21) Malby a nátěry 

 

 Venkovní fasáda je řešena tenkovrstvou silikátovou omítkou ETICS světlé 

barvy (weber.color line BI00). Stejným způsobem je upraven sokl objektu, který 

je navíc opatřen hydrofobním nátěrem. Povrchové úpravy klempířských 

a zámečnických výrobků budou provedeny v odstínu RAL 9007. 

 

d22) Venkovní úpravy 

 

 U vstupu do objektu bude zpevněná plocha, která bude vyspádována ve sklonu 

5 % ve směru od objektu. Krytí před povětrnostními vlivy bude zajištěno skleněnou 

stříškou o rozměrech 1000 x 3000 mm, která bude ukotvena do fasády pomocí kotev 

s přerušeným tepelným mostem. Okolo vnějších stěn objektu bude proveden okapový 

chodník šířky 500 mm ze sypaného oblého štěrku. Okapový chodník bude od okolního 

terénu oddělen betonovými obrubníky. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou 

neprůvzdušnost a ochranu proti únikům tepla dle ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty součinitele 

prostupu tepla vhodné pro pasivní domy. 
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f) Způsob založení 

 

Založení je provedeno v nezámrzné hloubce na železobetonových pásech. 

Stavba je rozdělena do dvou dilatačně oddělených částí. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Při návrhu stavby byl kladen velký důraz na to, aby měla stavba co nejmenší vliv 

na životní prostředí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty 

součinitele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy, takže výsledné tepelné ztráty 

objektu budou daleko nižší než ztráty současné klasické výstavby splňující platné 

předpisy a normy. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Součástí navržených úprav lokality je rekonstrukce obslužných komunikací lomu 

a vytvoření nových polních cest se stromořadími, které rozdělí současné lány na menší 

pole. Dojde tím k navrácení vzhledu krajiny do dřívějších dob. Napojení objektu 

na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno rekonstrukcí současných 

obslužných komunikací v lomu, které předcházejí samotné stavbě komunitního centra. 

Na toto řešení bude vypracován samostatný projekt, který není předmětem bakalářské 

práce. U objektu bude umožněno parkování na nově vybudovaných parkovacích 

stáních. Vzhledem k malé frekvenci dopravy k objektu komunitního centra není 

plánováno zřízení samostatných pěších a cyklistických stezek k objektu. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V lokalitě nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. 

Jako protiradonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace. V místě 

nebyly zjištěny negativní vlivy bludných proudů, technické seizmicity a ani se lokalita 

nenachází v záplavovém území, není proto nutno podnikat zvláštní opatření. V době 

výstavby objektu komunitního centra bude v blízkém sádrovcovém lomu již ukončena 

těžba a lom bude rekultivován, nehrozí tedy negativní účinky hluku z vnějšího 

prostředí. Jiné zdroje hluku v okolí nepřekračují předepsané hodnoty. 
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j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavby se bude dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Pracovníci musí být seznámeni s předpisy a jsou povinni 

používat ochranné pomůcky. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

E Dokladová část 
 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

 

 Není předmětem bakalářské práce.  
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5. Závěr 
 

 Náplní této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby objektu Komunitního centra Kobeřice. Podkladem pro zpracování této práce byla 

urbanistická studie v předmětu Ateliérová tvorba III, architektonická studie v předmětu 

Ateliérová tvorba IV a dokumentace pro stavební povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va. 

Cílem práce bylo vytvořit objekt sloužící k zajištění bydlení, obživy a pracovní činnosti 

pro nezávislou skupinu 40 osob, která bude obhospodařovat rekultivovaný lom a jeho přilehlé 

okolí. 

 

 V této práci jsem využil maximum nabytých vědomostí a zkušeností z celého studia. 

Konzultace této práce s vedoucím práce a specialisty mi přinesly další nové zkušenosti 

a poznatky, které budu moci dále využít. 

 

 

6. Poděkování 
 

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi byli při tvorbě této práce nápomocni 

svými cennými radami a zkušenostmi. 

 

 Děkuji vedoucímu práce panu Ing. arch. Radimu Václavíkovi za vedení mé bakalářské 

práce. Dále také děkuji za předané zkušenosti a cenné rady během celého studia. 

 

 Dále děkuji panu Ing. Miloslavu Šindelovi za odborné konzultace při zpracovávání 

projektové dokumentace. 

 

 Také bych chtěl poděkovat vedoucímu předcházejících prací panu Ing. arch. Josefu 

Kiszkovi za vedení urbanistické a architektonické studie, které byly podkladem 

pro vypracování této práce. 

 

 V neposlední řadě děkuji své rodině a přátelům za podporu při studiu a také svým 

spolužákům za cenné rady a podněty k mé práci. 
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