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Anotace 

Předmětem řešení bakalářské práce „Komunitní centrum v Kobeřicích“ je část 

projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zadání bakalářské práce. 

Obsahem práce je návrh komunitního centra, který vychází z idey kláštera. Je určen pro 

všechny, kteří se ať už nedopatřením či vlastní vinou dostali až na dno, ale také pro ty, 

kteří nechtějí žít v současné společnosti. Tito lidé budou v komunitním centru žít i 

pracovat. Nachází se zde byty, společná jídelna a kuchyně, skladovací prostory, ale také 

dílny pro výrobu keramiky a dalších výrobků vhodných k prodeji. K objektu komunitního 

centra také náleží pozemek, na němž se budou pěstovat využitelné plodiny a chovat 

hospodářská zvířata. 

KADĚROVÁ, A.: Komunitní centrum v Kobeřicích: Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 47 s. 

Vedoucí práce: Kovář J. 

 

Klíčová slova 

Komunitní centrum, Kobeřice, Porotherm, bývalý lom, brownfield 
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Annotation 

The main subject of the bachelor thesis called  „The community centre in 

Kobeřice“ is a part of project documentation specified for building construction in the 

extent of the bachelor thesis. The main content of the work is a design of the community 

centre that is based on ideas of a monastery. The centre is determined  to everyone who fell 

down to the bottom without their own guilt and also to everyone who does not want to live 

in the contemporary society. These people will live and work in the community centre. 

There are flats, a common canteen and kitchen, storage spaces and also workrooms for 

making pottery and other products suitable for sale. The part of the community centre is 

also a land for growing utilized farming products and breeding of farm animals. 

KADĚROVÁ, A.: Community Centre Kobeřice: Bachelor thesis.                   

Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department 

of architecture, 2014, 47 p. Thesis head: Kovář J. 

 

Key words 

Community centre, Kobeřice, Porotherm, former quarry, brownfield 
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1.    Seznam použitého značení 

C x/x- třída betonu 

ČSN- česká technická norma 

EIA-  Environmental Impact Assessment- vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

GPS- Global Positioning Systém- globální polohovací systém 

K- kelvin- jednotka termodynamické teploty 

NP- nadzemní podlaží 

PP- podzemní podlaží 

Sb. - sbírka 

U- součinitel prostupu tepla 

W- watt- jednotka výkonu 

ŽP- životní prostředí 

mm- milimetr 

m- metr 

m2- metr čtvereční 

m3- metr krychlový 

viz.- odkaz na jinou stránku 
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2.     Úvod 

Obsahem bakalářské práce je návrh Komunitního centra v Kobeřicích ve Slezsku. 

Bakalářská práce se skládá z části textové a výkresové. Textová část obsahuje průvodní 

zprávu a souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., která je novelou 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby.  

Průvodní zpráva je dělena dle vyhlášky na části identifikační údaje, seznam 

vstupních podkladů, údaje o území, údaje o stavbě a členění stavby na objekty a technická 

a technologická zařízení. Souhrnná technická zpráva se pak dle vyhlášky dělí na popis 

území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní 

řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů stavby na životní 

prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva a zásady organizace výstavby.  

Výkresová část obsahuje technickou zprávu, dokumentaci objektů a technických a 

technologických zařízení a výpisy prvků. Dále bude přiloženo tepelně technické posouzení 

vybraných konstrukci v programu Teplo 2011 a technické listy použitých materiálů.  

V rámci specializace bude přiložen statický výpočet železobetonových stropních 

desek, nesoucích konstrukci střechy. 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla urbanistická studie z Ateliérové 

tvorby III a architektonická studie z Ateliérové tvorby IV. 
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3.     Charakteristika oblasti 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji, v severní části obce Kobeřice. Je 

v areálu sádrovcového lomu, přímo v místě těžební jámy. Na západní hranici pozemku se 

nachází výrobní areál bývalého lomu, který bude dle urbanistického návrhu z Ateliérové 

tvorby III dále využíván. Na severní straně k pozemku přiléhají polnosti. Z východu je 

pozemek vymezen komunikací I/46, která jej vymezuje částečně i na jihu spolu se severní 

částí obce.  

V Ateliérové tvorbě III bylo řešeno využití této oblasti po skončení těžby. Stávající 

výrobní areál byl ponechán a rozšířen z důvodu zpracování sádrovce z dalšího ložiska, 

vzdáleného cca 2 kilometry. Z tohoto důvodu bylo také navrženo protažení stávající 

železniční trati, po které by byl materiál dopravován k zpracování a poté také produkt 

dopravován k odběratelům. Areál byl rovněž rozšířen o výrobní areály dalších produktů 

vyráběných ze sádrovce.  

V areálu těžební jámy bylo poté navrženo komunitní centrum a to především 

z důvodu dobré občanské vybavenosti Kobeřic a výhodné polohy na kraji obce. Pozemek 

těžební jámy je dostatečně velký pro výstavbu komunitního a zároveň pro vytvoření 

hospodářství. Toto hospodářství je navrženo tak, aby zajišťovalo co možná největší 

samostatnost a nezávislost komunitního centra na společnosti. Je také počítáno s přebytky, 

které mohou být prodávány např. na farmářských trzích.  
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4.      Urbanistické a architektonické řešení  

Urbanistické řešení vychází z velikosti pozemku, jeho výhodné polohy na kraji 

obce a také z lokality, ve které se nachází. Vysoká nezaměstnanost v Moravskoslezském 

kraji často dohání občany do bezvýchodných situací a právě na tento fenomén reaguje 

návrh komunitního centra. Je určen právě lidem, kteří se ať už vinou vlastní či nikoli 

dostali až na dno společnosti a potřebují pomoc. Zároveň je také určen pro lidi, kteří 

nesouhlasí se současnou společností a životním stylem a chtějí žít jinak, skromněji. 

 Fungování komunitního centra vychází z fungování kláštera. Všichni obyvatelé 

komunitního centra budou přispívat k jeho chodu. Budou zřízeny skupiny, které se budou 

starat o přípravu jídla pro celou komunitu, o výrobu keramiky a dalších rukodělných 

výrobků na prodej a také o chod celého hospodářství. Hospodářství bude sestávat 

z přibližně 75 kusů drobných zvířat, 80 kusů ovcí a koz a 15 kusů velkých zvířat. To jsou 

počty stálých zvířat. Všechna mláďata budou chována na maso. Veškerá produkce mléka a 

vajec bude spotřebována v komunitním centru. Dále jsou navržena 4 včelstva pro produkci 

medu. Jeho přebytku budou prodávány. Bude také využíváno jezera k chovu ryb. Na 

pozemku budou také pěstovány hospodářsky významné plodiny- zelenina i ovoce. 

Produkty budou spotřebovány v komunitním centru. Přebytky mohou být prodány např. na 

farmářských trzích. 

Architektonické řešení vychází rovněž z předlohy kláštera. Uzavřená dispozice 

s vnitřním atriem byla upravena pro potřebu komunitního centra a to odstraněním 

severního křídla. Pro dosažení potřebné plochy bylo nutné vložit další patro, které je 

vzhledem k svažitému terénu zapuštěno do svahu. To přesně koresponduje s návrhem 

vnitřní dispozice. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny společné prostory- kuchyně, 

jídelna, kancelář a WC. Z tohoto podlaží je také možný vstup do atria, skrz které se také do 

objektu vchází. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny byty pro dvě osoby. Každá 

bude mít svůj vlastní pokoj. Tyto byty nemají přímý přístup na zahradu, a proto je tento 

společný prostor nahrazen chodbou po vzoru pavlačových domů. V prvním podzemním 

podlaží je umístěn velký byt, který může být využíván celou rodinou a také jeden 

bezbariérový byt. Oba byty mají přímý přístup na vnější terasu, která lemuje celou jižní 

fasádu. V prvním podzemním podlaží se také nachází velký sklep, dělený na několik částí. 

Budou zde uloženy veškeré vypěstované plodiny a je zde i prostor pro zpracování masa.  
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Celý objekt je řešen s využitím minimálních potřebných ploch, což koresponduje se 

skromností kláštera. 
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5.    A  Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby- Komunitní centrum v Kobeřicích 

Místo stavby- Kobeřice, č. parcely- není dáno, 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Lukáš Jakubec 

Křivá 10, 603 00, Brno 3 

lukas.jakubec@gmail.com 

+421 753 852 951 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Andrea Kaděrová 

Studentka VŠB- TU Ostrava, fakulta stavební, katedra architektury 

Dětmarovice 259, 735 71, Dětmarovice 

andrea.kaderova@gmail.com 

+420 778 665 112 

Ing. arch. Jan Kovář- vedoucí bakalářské práce 

Ing. Hana Ševčíková- konzultant 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření). 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Informace o území, Mapy území, Urbanistická studie ATT III (pod vedením ing. 

arch. Josefa Kiszky), Architektonická studie ATT IV (pod vedením ing. arch. Josefa 

Kiszky), Dokumentace pro stavební povolení vytvořená v rámci předmětu Va.  

c) Další podklady 

Nejsou žádné další podklady. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek se nachází v severní části Moravskoslezského kraje, v areálu 

sádrovcového lomu v Kobeřicích, v severní části zhruba 1,5 kilometrů od centra obce 

v nezastavěné oblasti. GPS souřadnice pozemku jsou 49°59'59.976"N, 18°2'52.224"E.  

Pozemek těžební jámy má tvar elipsy o rozměrech zhruba 1000x800 m. Nachází se 

na katastrálním území obce Kobeřice ve Slezsku. 

V současné době na místě stále probíhá těžba a je ve vlastnictví společnosti 

GYPSTREND, s.r.o..  

V blízkosti pozemku na západní straně, přímo v areálu lomu, se nachází statek, 

který je v soukromém vlastnictví. Z východní a jižní strany pozemek lemuje silnice I/46. 

Na severní straně přiléhají polnosti. 

Terén je v místě výstavby svažitý k jihu. Tento profil bude pro nový objekt 

zachován (objekt bude zasazen do svahu). 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ( památková rezervace, 

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

Pozemek se nenachází v památkové zóně ani rezervaci.  

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území. Nachází se na 

území těžební jámy. 
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Pozemek se nenachází na území evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, 

přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervací UNESCO, chráněných 

území, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, soustavy Natura 2000, přírodních 

parků, Národních parků ani Chráněné krajinné oblasti. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Území obce Kobeřice spadá do povodí řeky Odry. Nejbližší vodní zdroj je potok 

Bílá Voda, který protéká skrz areál lomu. Nejbližší řeka je pak Opava, vzdálená necelých 9 

kilometrů na jih. Pozemek se nenachází v záplavové zóně. Dešťová voda je částečně 

vsakována na pozemku a částečně odváděna potokem Bílá Voda. Z důvodu těžby jsou 

v jižní části pozemku provedeny vrty a voda je odčerpávána a odváděna do potoka Bílá 

Voda. Po skončení těžby budou čerpadla odstraněna a v nejnižší části pozemku tak vznikne 

jezero.  

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému rozsahu výrazně neovlivní odtokové 

poměry území. 

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

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

Pozemek je v územním plánu zařazen do ploch těžby nerostů. Těžební jáma je také 

vedena jako rezerva vodních a vodohospodářských ploch. Po skončení těžby bude nutno 

změnit územní plán. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba bude vyžadovat změnu územního plánu po dokončení těžby. 

f) Údaje o dodržení obecních požadavků na využití území 

Stavba bude po změně územního plánu vyhovovat požadavkům na využití území. 

Jedná se o novostavbu na území bývalé těžební jámy. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby bude potřeba změna územního plánu. Nebudou potřeba žádné jiné 

úlevy ani výjimky.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V rámci stavby bude nutné vybudovat trafostanici, elektrickou přípojku, vodovodní 

přípojku a novou příjezdovou komunikaci. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Nejsou provedeny pozemkové úpravy- nelze určit přesnou parcelaci. Pozemkové 

úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb.  o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu komunitního centra. V objektu budou byty, dílny, společná 

kuchyně i jídelna, sklady a sklepy. Stavba bude využívána k bydlení, skladování, vaření a 

spotřebě potravin, tvorbě výrobků atd. Část pozemku bude využita pro pěstování plodin a 

chov hospodářských zvířat nutných pro obživu komunity. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka apod. ) 

Pozemek se nenachází v památkové zóně ani rezervaci.  
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Pozemek se nenachází na území evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, 

přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervací UNESCO, chráněných 

území, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, soustavy Natura 2000, přírodních 

parků, Národních parků ani Chráněné krajinné oblasti. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při návrhu novostavby byly dodrženy základní technické požadavky. Stavba je 

řešena bezbariérově- v 1PP je jeden bezbariérové byty. V objektu se nachází výtah. Vstup 

je řešen bezbariérově. V 1NP je umístěno bezbariérové WC. 

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

právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby bude potřeba změna územního plánu. Nebudou potřeba žádné jiné 

úlevy ani výjimky.  

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha  310m2 

Celkem užitná plocha  636m2 

Obestavěný prostor  3223 m3 

Stavba je určena pro 17 nebo 18 osob, které budou v objektu jak bydlet tak také 

pracovat. 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Časové údaje o stavbě se zpracovávají v projektu organizace výstavby, který není 

předmětem řešení bakalářské práce. 

k) Orientační náklady stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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6.     B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v severní části Moravskoslezského kraje, v  katastru 

obce Kobeřice ve Slezsku, která je vzdálená cca 12 kilometrů severovýchodně od Opavy. 

Pozemek se nachází v areálu sádrovcového lomu v Kobeřicích, v severní části zhruba 1,5 

kilometrů od centra obce v nezastavěné oblasti. GPS souřadnice pozemku jsou 

49°59'59.976"N, 18°2'52.224"E.  

Pozemek těžební jámy má tvar elipsy o rozměrech zhruba 1000x600 m. Nachází se 

na katastrálním území obce Kobeřice ve Slezsku.  

V současné době na místě stále probíhá těžba a je ve vlastnictví společnosti 

GYPSTREND, s.r.o..  

V blízkosti pozemku na západní straně, přímo v areálu lomu, se nachází statek, 

který je v soukromém vlastnictví. Z východní a jižní strany pozemek lemuje silnice I/46. 

Na severní straně přiléhají polnosti. 

Terén je v místě výstavby svažitý k jihu. Tento profil bude pro nový objekt 

zachován (objekt bude zasazen do svahu). 

Za hlavní výhody výběru stavebního pozemku lze chápat polohu na okraji obce, 

která perfektně vyhovuje konceptu komunitního centra. Pozemek bude zcela využit pro 

pěstování plodin a chov hospodářských zvířat. Brownfield těžební jámy tak dostane nové 

využití. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě stavby se nenachází žádné ochranné pásmo. 

Pozemek se nenachází na chráněném území z hlediska ŽP- evropsky významných 

lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervací 

UNESCO, chráněných území, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, soustavy 

Natura 2000, přírodních parků, Národních parků ani Chráněné krajinné oblasti. 

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

Území obce Kobeřice spadá do povodí řeky Odry. Nejbližší vodní zdroj je potok 

Bílá Voda, který protéká skrz areál lomu. Nejbližší řeka je pak Opava, vzdálená necelých 9 

kilometrů na jih. Pozemek se nenachází v záplavové zóně. Dešťová voda je vsakována do 

pozemku a částečně také odváděna potokem Bílá Voda. Z důvodu těžby jsou v jižní části 

pozemku provedeny vrty a voda je odčerpávána a odváděna do potoka Bílá Voda. Po 

skončení těžby budou čerpadla odstraněna a v nejnižší části pozemku tak vznikne jezero.  

Pozemek se nachází na území těžební jámy sádrovcového lomu.  

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

poměry v území 

Vzhledem k umístění stavby na od obce vzdálenějším konci pozemku, stavba a 

stavební práce budou mít minimální vliv na okolní pozemky. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevznáší žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa ( dočasné/ trvalé) 

Pozemek není zahrnut do zemědělského půdního fondu. 

Pozemek není zahrnut do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 



Bakalářská práce 

 

22 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Napojení objektu na komunikaci bude provedeno novou příjezdovou komunikací, 

která se budu napojovat na silnici I/46 severně od obce Kobeřice.  

Napojení na rozvod elektřiny bude proveden v místě areálu lomu, kde je umístěna 

trafostanice. Elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň jsou umístěny v blízkosti objektu. 

Napojení na vodovod bude provedeno v jihozápadní části pozemku napojením na 

stávající vodovodní řád kopírující komunikaci I/46 západně od Kobeřic.  

Odvod splaškových vod je řešen septikem a posléze kořenovou čističkou vody a 

odvodem vody do jezera v nejnižší části pozemku. 

Dešťové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací do jezera. 

Objekt nebude napojen na plynovod. 

I) Věčné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné a časové vazby určí projekt organizace výstavby, který není předmětem 

řešení bakalářské práce. Podmiňující investicí je stavba příjezdové komunikace a 

elektrické a vodovodní přípojky. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu komunitního centra. Jedná se o novostavbu. V objektu budou 

byty, dílny, společná kuchyně i jídelna, sklady a sklepy. Stavba bude využívána k bydlení, 

skladování, vaření a spotřebě potravin, tvorbě výrobků atd. Část pozemku bude využita pro 

pěstování plodin a chov hospodářských zvířat nutných pro obživu komunity. 

Zastavěná plocha  310m2 

 Celkem užitná plocha  636m2   

Obestavěný prostor  3223 m3 

Stavba je určena pro 17 nebo 18 osob, které budou v objektu jak bydlet tak také 

pracovat. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z okolního prostředí a z průzkumů občanské 

vybavenosti.  

Stavební pozemek se nachází v severní části obce Kobeřice. Z jižní a východní 

strany jej lemuje komunikace I/46. Centrum obce se nachází cca 1.5km jižním směrem od 

navrhovaného objektu. Ze západu k pozemku přiléhá areál lomu se zpracovatelskými a 

správními budovami. Ze severu k pozemku přiléhají polnosti. 

Objekt se nachází v centru severní části pozemku. V místě stavby je pozemek 

svažitý k jihu. Příjezd k objektu je řešen z východu příjezdovou komunikací, která se 

napojuje na silnici I/46 severně od obce Kobeřice. Na východ a jihovýchod od objektu se 

nachází hospodářské objekty pro chov zvířat. Severně a severozápadně od objektu jsou 

navrženy políčka a sad. V nejnižší části pozemku na jihovýchodě od objektu se nachází 

jezero, které bude využíváno pro chov ryb.  
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b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvar objektu vychází z tvaru klasického kláštera (s vnitřním atriem). Vnitřní 

kompozice však vyžadovala odstranění severního křídla objektu. Pro dosažení potřebné 

plochy bylo poté nutno rozšířit jižní křídlo objektu. Pro dosažení stejné užitné plochy bylo 

nutno vložit další patro, které je částečně zapuštěné ve svahu a nemá tak stejnou 

podlahovou plochu jako zbylé dvě podlaží. Tím získáme tří patrový objekt s dvěma 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Komunikace byla řešena podobně jako 

v pavlačových domech. Celý objekt je symetrický ve tvaru U. Vstup se nachází v centrální 

části prvního nadzemního podlaží. 

Objekt je řešen jako zděný v cíle omítnutou fasádou v kombinaci s dřevěnou 

terasou i dřevěnými detaily v atriu- pergola, podlaha, posezení a oddělující konstrukce. 

Objekt má navržen zelenou střechu s extenzivní zelení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o objekt komunitního centra. Nejedná se o výrobní objekt. Součástí 

objektu jsou byty, společná kuchyně a jídelna, dílny, sklady a sklepy. Uživatelé zde budou 

jak bydlet tak také pracovat.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu novostavby byly dodrženy základní technické požadavky na 

bezbariérové užívání stavby. V 1PP jsou dva bezbariérové byty. V objektu se nachází 

výtah. Vstup je řešen bezbariérově. V 1NP je umístěno bezbariérové WC. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba neklade žádné zvláštní požadavky na bezpečnost užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Základy objektu jsou řešeny jako betonové základové pasy. Objekt je navržen jako 

zděný. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou vyzděny ze systému Porotherm. Nosné 

obvodové zdivo je navrženo z cihel Porotherm 44 Profi. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 

z cihel Porotherm 30 P+D  a vnitřní nenosné pak z cihel Porotherm 11,5 Profi Dryfix. 

Stopry jsou řešeny také v systému Porotherm- Pot nosníky a vložky Miako.  

V objektu jsou navrženy dvě železobetonové schodiště. Hlavní schodiště je 

tříramenné, vedlejší dvouramenné.  

Střecha je plochá. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska. Střecha je 

zelená- extenzivní. Vnější povrch je upraven akrylátovou omítkou, soklová část pak 

marmolitem. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Podlahy jsou řešeny dlažbou nebo 

vinylovou podlahou.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena dle platných ČSN, prováděcích vyhlášek a manuálů dodavatelů 

stavebních výrobků. Zatížení působící na objekt v průběhu stavby a následném užívání 

nebude mít za následek zříceni stavby nebo její části. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba tvoří jeden požární úsek. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Veškeré použité materiály vyhovují požadavkům požární odolnosti. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně a 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Byly uvažovány skladby konstrukcí se součinitelem U vypočteným v souladu 

s ČSN 73 0540-2. 

Podlaha na terénu   U= 0,25W/m2K 

Obvodová stěna   U= 0,25W/m2K 

Střešní konstrukce   U= 0,08W/m2K 

Veškeré výplně otvorů rovněž splňují normové hodnoty. 

b) energetická náročnost stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

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

prostředí 

Objekt je navržen pro bydlení. Větrání je řešeno ručně. Vytápění je zajištěno 

tepelným čerpadlem. Objekt je napojen na vodovodní síť. Odpady jsou odváděny do 

septiku a později do kořenové čističky. Objekt není ohrožen vibracemi. Stavba se nachází 

v odlehlé části obce a v blízkosti se nenachází žádné zdroje hluku. Díky okolní výsadbě a 

vzdálenosti komunikace je prašnost minimální. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V oblasti působí jen přechodné zatížení radonem- není nutná žádná ochrana proti 

pronikání radonu z podloží.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

d) Ochrana před hlukem 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

e) Protipovodňová opatření 

Nebyla stanovena žádná protipovodňová opatření.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení objektu na komunikaci bude provedeno novou příjezdovou komunikací, 

která se budu napojovat na silnici I/46 severně od obce Kobeřice.  

Napojení na rozvod elektřiny bude proveden v místě areálu lomu, kde je umístěna 

trafostanice. Elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň jsou umístěny v blízkosti objektu. 

Napojení na vodovod bude provedeno v jihozápadní části pozemku napojením na 

stávající vodovodní řád kopírující komunikace I/46. 

Odvod splaškových vod je řešen septikem a posléze kořenovou čističkou vody a 

odvodem vody do jezera v nejnižší části pozemku. 

Dešťové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací do jezera. 

Objekt nebude napojen na plynovod. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

K objektu povede příjezdová komunikaci, která bude pokračovat i k hospodářským 

budovám na pozemku. Bude napojena na komunikaci I/46 v místě severně od obce 

Kobeřice. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen příjezdovou silnicí na komunikaci I/46 severně od obce 

Kobeřice. 

c) Doprava v klidu 

Před vstupem do komunitního centra je navrženo sedm běžných parkovacích míst a 

jedno parkovací místo pro invalidy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Při výstavbě objektu bude potřeba velké množství terénních úpravy. Objekt je 

zasazen do svahu, a proto bude nutné odstranit velké množství zeminy. Také je nutné 

vytvořit násyp v místě vnitřního atria a to až do výše 1NP. Dále bude nutné vytvořit zářez 

pro parkovací místa.  

b) Použité vegetační prvky 

V okolí objektu jsou navrženy především hospodářsky významné plodiny- ovocné 

stromy a políčka se zeleninou. Ve východní části pozemku je navrženo zalesnění, které 

odstíní celý pozemek od silnice I/46. Stromy a keře jsou navrženy také okolo příjezdové 

komunikace. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
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 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší v okolí. Stavba neprodukuje nadměrný 

hluk. Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry v území.  

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

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

Stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

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

Nejsou vyžadovány žádné podmínky na základně zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.. 

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

podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v žádném z bezpečnostních pásem. Stavba není omezena 

žádným z právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva- úkoly civilní ochrany ( 

varování, evakuace, ukrytí obyvatelstva) 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Objekt bude napojen na rozvody elektrické energie a vody.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 



Bakalářská práce 

 

31 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na nově zbudovanou příjezdovou komunikaci k objektu. 

Ta bude připojena na silnici I/46 severně od obce Kobeřice.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je izolovaná- nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. 

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

dřevin 

Stavba nebude vyžadovat žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště ( dočasné/ trvalé) 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Není předmětem bakalářské práce.  

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

Zemní práce budou zahrnovat sejmutí ornice a její uložení na pozemku. Dále budou 

provedeny výkopy v místě umístění stavby. Dále bude proveden výkop pro základové 

pasy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba nijak negativně neovlivní životní prostředí. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavba je malého rozsahu a nebude vyžadovat účast koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Všichni pracovníci jsou řádně proškoleni a řídí se dle pokynů. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba se nedotkne žádných okolních staveb. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Zásady pro dopravně inženýrské opatření stanoví projekt organizace výstavby, 

který není předmětem řešení bakalářské práce. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 

Výstavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby i rozhodující dílčí termíny stanoví projekt organizace výstavby, 

který není předmětem řešení bakalářské práce.  
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7.     C   Situační výkresy 

C. 1 Situační výkres širších vztahů 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

C. 2 Celkový situační výkres 

 Viz. přílohy- architektonická situace.  

C.3 Koordinační situační výkres 

Viz. přílohy.  
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8.      D   Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko- stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel a popis objektu 

Objekt je situován na rozlehlém izolovaném pozemku na okraji Kobeřic. Má tvar U 

a je situován nejdelší střední části na jih. Příchod i příjezd k objektu je řešen z východu po 

nově zbudované silnici, která se napojuje na komunikaci I/46 severně od Kobeřic. Objekt 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Funkční náplň 

Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží 

se nachází především společné prostory- kuchyně, sklad, jídelna, WC, prádelna a kancelář. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází šest bytů, každý pro dvě osoby. Každý byt 

sestává za dvou pokojů, chodby a koupelny. V podzemním podlaží se pak nachází sklepy a 

dva byty, z nichž jeden je bezbariérový. Ten sestává z pokoje a koupelny. Druhý byt je 

dvoupokojový a má vstupní chodbu a koupelnu.  

Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha  310m2 

Celkem užitná plocha  636m2 

Obestavěný prostor  3223 m3 

Stavba je určena pro 17 nebo 18 osob, které budou v objektu jak bydlet tak také 

pracovat. 
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Architektonické a výtvarné řešení 

Tvar objektu vychází z klasického tvaru kláštera- budova s vnitřním atriem. Pro 

docílení požadovaných cílů bylo nutné odstranit severní část objektu a vznikl tak objekt 

tvaru U. Ten je částečně zasazený do svahu a tím vznikají dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. Ve vnitřním prostoru tvaru U se nachází atrium, které je možné v létě využívat 

jako jídelnu a nebo jako prostor pro rukodělné práce. Poskytuje příjemný chráněný prostor 

pro trávení volného času. Dá se do něj vstoupit z prvního nadzemního podlaží. Z prvního 

podzemního podlaží se dá vstoupit na vnější terasu obrácenou na jih, která lemuje celou 

jižní fasádu.  

Objekt má navržen bílou fasádu. Okna i dveře jsou dřevěná, lazurovaná a mají 

tmavohnědou barvu. Také vnější terasa na jižní straně i vnitřní atrium je řešeno ze dřeva. 

Střecha je navržena jako vegetační extenzivní. Celá stavba je navržena tak, aby zapadla do 

okolní krajiny, nepůsobila rušivě, ale přitom vyhovovala dnešním požadavkům.  

Dispoziční řešení 

Objekt má tvar písmene U. Vstupuje se na osu objektu ze severu v prvním nadzemním 

podlaží. Přímo naproti vstupu se nachází výtah a schodiště. Dále se chodbou prochází 

okolo kanceláře, toalet a prádelny až k jídelně. Skrz jídelnu se prochází k chodbě, kuchyni 

a skladu potravin. Na konci tohoto křídla se nachází další schodiště. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází šest bytů, ve kterém jsou dva pokoje, chodba a koupelna. Přístup 

k bytům je řešen chodbou pavlačového typu. V prvním podzemním podlaží jsou dva byty- 

jeden z nich bezbariérový. Z obou bytů je přímý přístup na venkovní terasu. Dále se zde 

nachází sklep pro skladování a zpracování surovin z hospodářství.  

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na bezbariérové užívání staveb. 

Celkové provozní řešení a technologie výroby 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

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

doloženy ke kolaudaci stavby. 

Příprava území a zemní práce- Bude nutné sejmutí ornice do hloubky 20 cm. 

Poté bude uložena na pozemku. Na pozemku se vyskytuje přechodné radonové nebezpečí- 

není nutné žádné protiradonové opatření. Při zemních pracích se nenarazí na hladinu 

podzemních vod. Bude nutné provedení svahových výkopů a to až do hloubky 3,3 metrů 

v místě nejhlubšího zasazení do terénu.  

Základové konstrukce- Stavba bude založena na základových pásech. Ty budou 

z prostého betonu třídy C16/20. Budou vloženy zemnící pásky pro napojení hromosvodu. 

Svislé nosné konstrukce- Stavba je řešená jako zděná ze systému Porotherm. 

Obvodové zdi jsou navrženy z cihel Porotherm 44 Profi na maltu pro tenké spáry 

Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel Porotherm 30 P+D na klasickou 

maltu.  

Stropní konstrukce- Strop je řešen také ze systému Porotherm. Je tvořen 

věncovkou VT 8, tepelnou izolací v šířce 80 mm, keramobetonovými stropními nosníky 

POT vyztuženými svařovanou výztuží a cihelnými vložkami MIAKO. Strop nejvyššího 

podlaží je tvořen železobetonovou deskou. 

Schodiště-Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Hlavní schodiště 

je tříramenné, vedlejší pak dvouramenné.  

Nosná konstrukce střešního pláště- Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

železobetonová deska o tloušťce 280mm, jejíž statický výpočet bude doložen.  
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Střecha- Střecha je řešena jako vegetační ve skladbě 

- vegetační vrstva 100mm 

  - geotextilie 5mm 

  -drenážní vrstva- keramzit- 70mm 

  - elastek 50 garden 5mm 

  - glastek 40 special mineral 4mm 

  - spádová vrstva EPS- v nejvyšším místě 160mm 

  - polydek eps 200mm 

  - bitalbit S 3,5mm 

  - asfaltový penetrační nátěr 1mm 

  - železobetonová deska 280mm 

Příčky- Vnitřní příčky jsou vyzděné z cihel Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdící 

pěnu Porotherm Dryfix. 

Překlady- Otvory jsou překryty překlady Porotherm překlad 7 (v nosných zdech) a 

překladem Porotherm 11,5 v příčkách. Skladby a počty překladů viz. výpis překladů. Pro 

zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolací. 

Podlahy- Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků 

investora. Nášlapné vrstvy podlah viz. tabulka místností. Podlaha na terénu má skladbu 

- dlažba do lepidla 12mm 

- vyztužená roznášecí vrstva 50mm 

- Isover EPS 100Z 150mm 

- Bitagit 35 mineral 3,5mm 

- betonová deska 150mm 
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Podlaha v dalších patrech má skladbu 

- dlažba do lepidla 12mm 

- vyztužená roznášecí vrstva 50mm 

- Isover EPS 50mm 

- Keramický strop Porotherm 290mm 

Hydroizolace, parozábrany, tepelné izolace- V podlaze na terénu je použita 

hydroizolace Bitagit 35 mineral, pro svislou izolaci je použita ve dvou vrstvách a chráněna 

nopovou fólií. Na střeše je použit jako parozábrana Bitagit S a dále jako hydroizolace 

Elastek 50 garden a Glastek 40 special mineral. 

Omítky- Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Vnější fasádní omítka je 

akrylátová. Soklová část je ošetřena marmolitem. 

Obklady- Vnitřní obklady budou keramické.  

Truhlářské výrobky- viz. výpis truhlářských výrobků 

Klempířské výrobky- viz. výpis klempířských výrobků 

Zámečnické výrobky- viz. výpis zámečnických výrobků 

Venkovní úpravy- Je potřeba vytvořit příjezdovou cestu a zpevněné plochy okolo 

objektu. Z jižní strany k objektu přiléhá velká dřevěná terasa. Vnitřní atrium má podlahu 

vytvořenou z prken wood plastic. Zpevněná plocha před objektem přímo navazuje na 

příjezdovou cestu a parkovací stání. 

Veškeré použité materiály odpovídají statickým i tepelně technickým požadavkům, 

a splňují požadavky zvukové neprůzvučnosti.  

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba nevyžaduje žádné bezpečnostní opatření v rámci užívání stavby. 
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Stavební fyzika- tepelná technika 

Veškeré konstrukce odpovídají požadavkům ČSN 73 0540-2 o tepelné ochraně 

budov.  

Podlaha na terénu   U= 0,25W/m2K 

Obvodová stěna   U= 0,25W/m2K 

Střešní konstrukce   U= 0,08W/m2K 

Veškeré výplně otvorů rovněž splňují normové hodnoty. 

Veškeré výpočty v programu Teplo 2011 viz. dokladová část. 

Osvětlení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Oslunění 

Oslunění odpovídá ČSN 73 0581 o oslunění budov a venkovních prostor. 

Akustika a hluk 

Stavba je izolovaná a nebude tak rušena žádným hlukem. 

Vibrace- popis řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

V místě stavby hrozí jen přechodné nebezpečí radonu- nebude nutné žádné 

opatření. Nenachází se zde žádné bludné proudy. Nejsou stanoveny žádné požadavky na 

protipovodňovou ochranu. 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Veškeré použité materiály vyhovují požadavkům na požární ochranu konstrukcí. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Veškeré použité materiály i provedení odpovídají požadované jakosti. Budou 

doloženy technické listy materiálů. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

Stavba nevyžaduje žádné netradiční technologické postupy. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby- obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

b) Výkresová část 

Viz. přílohy.  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

b) Podrobný statický výpočet 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) Výkresová část 

 Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

b) Výkresová část 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Technická zpráva 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

b) Výkresová část 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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9.     E   Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Viz. přílohy.  

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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10.     Závěr 

Cílem celého projektu bylo nalézt nové využití pro prostor těžební jámy 

sádrovcového lomu. Po prozkoumání všech vazeb se zdál objekt komunitního centra, 

postavený na principu kláštera, ideální. Bude tak využit celý prostor těžební jámy a to 

především pro hospodářství, které bude součástí centra. Celý koncept reaguje na terén 

formovaný těžbou, ale také na sociální podmínky v kraji.  

Projekt je navržen tak, aby nebylo nutné výrazně měnit reliéf těžební jámy. Objekt 

je zasazen do svahu a zapadá do okolní krajiny. Další objekty hospodářského charakteru 

jsou pak rozmístěny dle potřeby po celém pozemku bývalé těžební jámy. Objekt je navržen 

v místě dostatečně vzdáleném od obce i výrobního areálu aby nebyl přímo rušen, ale je 

dostatečně blízko aby zde v případě potřeby mohly být prodávány výrobky i přebytky 

vypěstovaného ovoce a zeleniny. 
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