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Anotace: 

P edmětem bakalá ské práce je vypracování části stavby „Ostravského drážního muzea“ 

v rozsahu a obsahu p imě eném projektové dokumentace.  

Navrhovaná stavba se nachází v Ostravě-Vítkovicích u vlakového nádraží. Projekt vychází 

z p edešlé urbanistické studie v rámci p edmětu Ateliérová tvorba III, jejímž úkolem bylo 

p ivést znovu život do zanedbaného nádraží, a z architektonické studie v rámci p edmětu 

Ateliérová tvorba IV. 

Budova reaguje na současnou situaci nádraží Ostrava-Vítkovice. Cílem „Ostravského 

drážního muzea“ bylo upoutat pozornost cestujících ve vlacích projíždějících nádražím 

Ostrava-Vítkovice a ukázat jim, že nádraží není pouze p estupní stanice, ale může obsahovat 

mnoho zajímavých funkcí. Dalším cílem „Ostravského drážního muzea“ bylo propojit 

minulost a současnost postavením historických strojů vedle vlaky běžně užívané, toto 

propojení je podtrženo prosklenou fasádou objektu. 

 Klíčová slova: 

muzeum, železniční dráha, vlak, doprava, Ostrava, architektura, výstava, expozice 
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Annotation: 

The subject of the bachelor´s thesis is an elaboration of a part of the building „Railway 

Museum of Ostrava“, in extent and content corresponding to a building project 

documentation. 

The proposed building is located in Ostrava-Vítkovice closed to Vítkovice Railway Station. 

The project is based on a previous urban study within the scope of Studio Work III. The urban 

study task was a revitalization of the neglected railway station and a detailed architectural 

proposal within the scope Studio Work IV. 

Building reacts to the current situation of Vítkovice railway station. The aim of „Railway 

Museum of Ostrava“ is to attract attention of passengers in trains, which pass the railway 

station Ostrava-Vítkovice, and show them, that the railway station is more then only changing 

point and it could offer many other interesting functions. Another aim of „Railway Museum 

of Ostrava“ was connect past and present by a placement of historic trains next to commonly 

used trains. Glassed facade of the museum building highlights this concept and shows 

the trains to the public. 

Key words: 

museum, railway, train, transportation, Ostrava, architecture, exhibition, exposition 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalá ské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení části 

stavby s názvem „Ostravské drážní muzeum“ nacházející se vedle nádraží v Ostravě-

Vítkovicích, s nímž je dokonce muzeum spojeno nadchodem.  Muzeum si dává za úkol oživit 

chátrající budovu nádraží a ukázat lidem, kte í kolem nádraží projíždí jen ve vlaku, že 

na tomto nádraží určitě stojí za to vystoupit.  V budově se nenachází ovšem pouze výstavní 

síň s vlaky, ale i zázemí pro zaměstnance, WC a šatna pro návštěvníky, doprovodná výstavní 

síň, p ednášková místnost a kancelá e. 

Projekt byl vypracován na základě prací vytvo ených v p edcházejících vyučovaných 

p edmětech. Urbanistická studie byla vytvo ena týmovou spoluprácí v rám Ateliérové tvorby 

III. Hlavním cílem našeho projektu byla revitalizace daného území. V následujícím semestru 

jsem se v rámci Ateliérové tvorby IV zabývala pouze „Ostravským drážním muzeem“.  Dále 

jsem se pak v Ateliérové tvorbě Va zabývala dokumentací stavby. 

Uspo ádání dokumentace současně odpovídá požadavku pro její využití jako dokumentace 

pro stavební povolení.  

Hlavní náplní bakalá ské práce je část textová, výkresová dokumentace a zadáním 

požadované p ílohy. 
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2. Současný stav ešeného území 

2.1 Charakteristika města Ostravy 

Ostrava je t etí největší město České republiky.  Má  rozlohu 214 km² a tvo í ji 23 městských 

obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel. Hustota zalidnění je 1 500 obyvatel na km². 

Ostravská aglomerace, má témě  500 tisíc obyvatel a je po pražské aglomeraci druhou 

největší v republice. Je významným st ediskem hornoslezské metropolitní oblasti, jež se 

ze své větší část rozprostírá v Polsku, a dosahuje 5,3 miliónu obyvatel. Je významným 

univerzitním a průmyslovým centrem. 

 

2.2 Dějiny Ostravy 

Území dnešního Ostravska mělo v pravěkém osídlení našich zemí pro svou výhodnou 

hydrogeografickou polohu významné postavení. Krajina v povodí eky Odry s okolními 

p ítoky Ostravice a Opavy tvo ila odedávna vstupní oblast do tzv. Hranické (Moravské) 

brány, kudy byl nejsnazší průchod od pobaltských zemí p es Moravu do Podunají.  

P ed 300 000 lety se odhaduje 1. Výskyt člověka na tomto území, který dokládá pazourek 

nalezený v Ostravě-P ívozu. 

Nejvýznamnější událostí v dějinách Ostravy byl však nález uhlí. Roku 1763 bylo nalezeno 

černé uhlí na Slezské Ostravě. 

Těžba uhlí a zahájení výroby ve Vítkovických železárnách p inesly však po ádný rozvoj 

města až v 2. pol. 19. stol. 

Ještě ve 40. letech 1ř. stol se v Moravské Ostravě p evážná část obyvatelstva zabývala 

zemědělstvím, z emesel bylo nejvíc zastoupeno soukenictví a plátenictví. V r. 1848 v dole 

pracovalo jen asi 205 dělníků. 

Od 50. let 1ř. stol. se malé zemědělsko- emeslnické městečko Moravská Ostrava (v r. 1Ř4Ř 

měla 1ř63 obyvatel) rychle mění v mohutné průmyslové město.  

Měla-li Moravská Ostrava v r. 1Ř4Ř pouhých 1ř63 obyvatel, pak vzrost jejich počet v r. 1869 

na 6881, v r. 1880 na 13 448 a v r. 1900 na 30 116 obyvatel. Obdobně velký růst zaznamenaly 

i okolní obce. 
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Dnes už je ovšem důlní činnost v útlumu a Ostrava si musí hledat nový směr, který jí p inese 

hospodá ský a kulturní rozvoj. 

 

2.2 Charakter městského obvodu Vítkovice 

Vítkovice kdysi bývaly městem, roku 1ř24 byly p ipojené k Moravské Ostravě, 

od 24. listopadu 1990 je městským obvodem statutárního města Ostravy. 

Mají rozlohu 648,2 ha, ležícím na levém b ehu eky Ostravice na východě moravské části 

města. Roku 1992 bylo historické jádro Vítkovic prohlášeno za městskou památkovou zónu. 

Nejstarší zmínka o Vítkovicích je z roku 1357. Název Vítkovice byl z ejmě odvozen od Vítka 

z Vikštejna, který v roce 136ř držel biskupský hrad Schauenstein v Kop ivnici.  Vítkovice 

zůstaly biskupskou vsí až do roku 1848. Roku 1908 byly Vítkovice povýšeny na město, ale 

 29. ledna 1924 byly p ipojeny k Moravské Ostravě.  

Vítkovice jsou známy p edevším jako průmyslové centrum. První pudlovací pec nechal 

postavit v roce 1Ř2Ř olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf. Tzv. Rudolfova huť způsobila 

revoluční p eměnu zemědělské osady na moderní průmyslové město. Výhodou Vítkovic byla 

výhodná poloha poblíž bohatých ostravských ložisek uhlí, beskydských zdrojů železné rudy a 

vody z Ostravice. 

 

2.4 Historie železniční dopravy v Ostravě-Vítkovicích 

Dráha, která vede p es nádraží v Ostravě-Vítkovicích, se nazývá Polanneckou spojkou. Je 

jednou z nejvýznamnějších železničních staveb na Ostravsku. 

Roku 1916 vznikl záměr vybudovat v Ostravě-Vítkovicích Polaneckou dráhu, která by 

usnadnila dovoz uhlí na Vídeň a odlehčila železniční uzel hlavního nádraží Ostravy. Stavba 

se, ale značně protáhla. Ve dvacátých letech byla stavba Polanecké spojky témě  dokončena, 

železniční provoz však na ní nebyl zahájen, protože po válce vojenský i hospodá ský důvod 

pominul. 

V roce 1ř45 došlo ke vzk íšení Polanecké dráhy. Skončila II. světová válka a dramaticky 

vzrostla železniční doprava, začala se rozši ovat všechna nádraží. Vznikají první projekty 

na vzk íšení Polanecké dráhy. 
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Roku 1ř60 je schválen první investiční projekt. 15. 11. 1ř61 byl zadán projekt výstavby 

dvojkolejné elektrifikované dráhy s jednokolejním p ipojením do stanic Polanka nad Odrou a 

Ostrava-Svinov. 

1. 2. 1ř62 byla započata stavba, započaly práce i na p eložkách Haví ov-Český Těšín a Louky 

nad Olší Dětmarovice. 

Rok 1ř63 byl pro Polaneckou spojku kritický, zpomalila se kvůli záběru zemědělské půdy 

(čekání na žně) v části Záb eh, demolice a vyvlastnění objektů a pozemků zap íčinily 

výjimečný kalamitní stav a pozastavení prací. 

V roce 1964 byla dokončena větev Polanecké spojky Ostrava-Svinov, zatím ovšem sloužila 

prozatímnímu provozu pouze nákladní dopravy. 

V roce 1966 byla dokončena výstavba dráhy a započata výstavba nádraží Ostrava-Vítkovice a 

byla také zprovozněna osobní doprava. Díky jejímu vybudování se podstatně odlehčil 

p etížený Ostravský uzel a zvýšení prostupnosti traťového úseku Ostrava – st ed – Ostrava – 

hlavní nádraží. Stavba spojky také podnítila vylepšení silniční komunikační sítě v Ostavě-

Vítkovicích. 

Polanecká spojka díky svému výhodnému napojení na Stanice Poruba, Polanka a trať Český 

Těšín – Kunčice umožňuje vedení p ímých dělnických vlaků do průmyslového st edu města, 

to z ní dělá vhodný dopravní prost edek pro dopravování do práce lidí žijících v okolí 

Ostravy. 
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Obr. 1 Plán vývoje pouličních drah v Ostravě  a okolí 

 

 

Obr. 2 - Mapa Polanecké spojky 
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Obr. 3 - Mapa železničních koridorů 

 

2.3 Charakteristika ešeného území 

Pozemek je umístěný v těsné blízkosti nádraží Ostrava-Vítkovice, které k ní p iléhá 

z jihovýchodní strany. Na severozápadní straně se nachází stavby pro bydlení ulice Sirotčí a 

na jihozápadě se nad kolejemi klene p emostění silnice Závodní.  Pro běžné využití to není 

parcela nijak zvlášť atraktivní, protože se nachází v p ímé blízkosti kolejí a na ní samotné se 

nacházejí již nevyužívané koleje, které také daly podnět k návrhu drážního muzea na tomto 

místě. V prostoru p ed nádražním se nachází točna tramvaje a točna autobusů, obě jsou ovšem 

ešeny p íliš komplikovaně. Na východě od nádraží se nacházejí bytové domy, ovšem díky 

současnému nevhodnému urbanistickému ešení okolí nádraží v Ostravě-Vítkovicích, působí 

lokalita opuštěným a pochmurným dojmem a ztrácí se zde lidské mě ítko. Nádražní prostor je 

p edimenzován. 

Vítkovické nádraží je postaveno v bruselském stylu, navrhl ji architekt Josef Danda. Ze t í 

dálkových ostravských nádraží (Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Poruba a Ostrava Vítkovice) 

bylo realizováno jako první. 

Na počátku svého provozu bylo nádraží významným dopravním uzlem. Od ř0. let 20. století 

však význam stanice postupně upadal, tento stav souvisí hlavně s p evedením veškeré dálkové 
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dopravy p es Ostravu-Svinov a Ostravu hlavní nádraží. Tento úpadek má dopad na celé 

p ilehlé území nádražní budovy, dokonce i na celou část města Ostravy-Vítkovice. 

Nádraží slouží p edevším obyvatelům Jižního města. P ímým spojením s nádražím Ostrava 

Poruba je napojení na trať do Opavy a s nádražím Ostrava Kunčice i na trať Valašského 

Mezi íčí. 

Podloží zde tvo í luvióza oglejová, tyto půdy se vytvá elí hlavně prachovnice a orogenetické 

hlíny. 

 

Obr. 4 - Mapa nádraží Ostrava-Vítkovice 
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3. Urbanisticko architektonické ešení 

3.1 ešení místa 

V rámci výuky Ateliérové tvorby III jsme se zabývali urbanistickou situací prostoru 

p iléhajícímu k Vítkovickému nádraží. Náš návrh se snažil vnést do opuštěné nádražní haly 

nové funkce, jež by p ilákaly život, který zde byl v době, kdy byla postavena. Nové funkce 

jsme navrhovali nejen do nádražní haly, ale do prostorů k ní p iléhajícím. Rozčlenili jsme 

území na funkce pro volný čas a kulturu, zónu pro bydlení mezi těmito dvěma zónami se 

nacházelo území, kde se setkávalo více funkcí – polyfunkční zóna a také jsme na části území 

ponechali park. Kulturní zóna v sobě zahrnovala muzeum dopravy, jež sestávalo ze dvou 

objektů. Jeden se nacházel v prostoru p ed nádražní budovou nedaleko tramvajové točny, jeho 

exponáty byly tramvaje a druhý vznikl na místě nepoužívaných kolejí v blízkosti železniční 

dopravy a jeho exponáty jsou vlaky. Návrh dopravního muzea je pro ešenou parcelu vhodný 

z několika důvodů. Vlaky, tramvaje i autobusy zde mají velké komunikační zázemí, návrh 

dopravního muzea je v blízkosti nádraží velmi vhodný. 

 

3.2 ešení objektu 

Návrh drážního muzea podnítila p edevším vzniklá urbanistická situace, opuštěný a 

zanedbaný stav objektu nádraží Ostravy-Vítkovice. Kvůli poklesu cestujících využívajících 

tuto budovu, se stala opuštěnou a p edimenzovanou. Také se poblíž ní nacházejí koleje, které 

se pro nic nevyužívají. Jsou umístěny dále za kolejemi využívaných pro dopravu. Pokud 

chcete cestovat vlakem z nádraží Ostrava-Vítkovice, pravděpodobně, abyste se dostali 

na nástupiště, budete nuceni použít nadchod. Rozhodla jsem se tento nadchod dále prodloužit 

a dovést k nepoužívaným kolejím, na jejichž místě bude stát „Ostravské drážní muzeum“. 

Návštěvníkům bude tedy muzeum zp ístupněno stejným nadchodem, jaký vede k nástupištím. 

Koleje, jež budovou vedou, se do ní dále propisují v pásových oknech v druhém nadzemním 

podlaží i ve světlících ve st echách.  

Do výstavní síně s vlaky umístěné v 1. nadzemním podlaží, může sejít buď po schodišti nebo 

může použít výtah. Výstavní prostor propojuje s nádraží prosklená fasáda. Ve výstaním 

prostoru, jsou t i koleje umístěny uvnit  budovy a dvě vně. Na jedné z těchto dvou kolejí 

budou umístěny vlaky, které ovšem budou sloužit spíš zábavním účelům než jako exponáty a 

poslední kolej bude ponechána volná, aby mohla sloužit okružním vyjížďkám s historickými 
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vlaky. V druhém nadzemním podlaží se nachází p ednášková místnost, kancelá e, místnost 

pro doprovodné výstavy, WC pro personál i návštěvníky, úklidová místnost a šatna, také se 

 zde můžete projít po ocelové p íhradové lávce, z níž uvidíte vlaky z výšky. 

 

4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

Vypracována dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Ostravské drážní muzeum 

Druh stavby: Novostavba 

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Kraj: Moravskoslezský  

Obec: Ostrava  - Vítkovice 

Okres: Ostrava  - Vítkovice, 70300 00 

Katastrální území: Vítkovice, 714071  

Číslo parcely: 1332  

Místo stavby:nádraží Ostrava-Vítkovice, Ostrava - Vítkovice 71000 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Stavebník: Magdaléna Štefková 

Místo trvalého pobytu: Josefa Kotase 15ř/32a, 73601 Haví ov – Dolní Datyně 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracovala: Magdaléna Štefková  

Vedoucí projektu: Ing. arch. Dušan Rosypal  

Konzultant projektu: Ing. Radek Fabian, Ph. D. 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady pro vypracování dokumentace byly urbanistická studie zpracovaná v p edmětu 

Ateliérová tvorba III, architektonická studie vypracovaná v p edmětu Ateliérová tvorba IV, 

projektová dokumentace v p edmětu Ateliérová tvorba Va. 

A.3 Údaje o území 

Rozsah ešného území: 

Pozemek se nachází nedaleko centra Ostravy. Jedná se o katastrální území Vítkovice, 714071 

v Ostravě. Pozemek se nachází na parcele č. 1332. 

Využití pozemku: 

 Pozemek v současnosti není nijak využíván. 

Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů: 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. Nespadá pod památkovou 

rezervaci ani ochranu. Nepat í do záplavového, poddolovaného ani seizmicky aktivního 

území.  

Údaje o odtokových poměrech: 

Na staveništi není bráněno p irozenému odtoku vody. 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování: 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Podrobnější informace 

budou stanoveny až na základě průzkumů. Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní 

pozemky. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Projektová dokumentace je zpracována na základě zákona č. 1Ř3/2006Sb., O územním 

plánování a stavebním ádu a vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., O dokumentaci staveb a splňuje 

požadavky dle vyhlášky č. 26Ř/2006 Sb., O technických požadavcích na stavby. Dále dle 

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

č., 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb a na ízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví p i práci. 
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna v p ípadě 

nutnosti na základě p ípadné žádosti podané dotčeným orgánem. 

Seznam výjimek a úlevových ešení: 

Není definován. 

Seznam podmiňujících a souvisejících investic: 

Není definován. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

Popis: 

Jedná se o novostavbu s dvěma nadzemními podlažími, je nadchodem propojena s budovou 

vlakového nádraží Ostrava-Vítkovice. Jedná se o trvalou stavbu. Na ešeném pozemku nestojí 

žádná stávající stavba. 

Účel užívání stavby: 

Hala bude sloužit ve ejnosti, spadá pod občanskou vybavenost. 

Stavba je trvalá. 

Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů: 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. Nespadá pod památkovou 

rezervaci ani ochranu. Nepat í do záplavového, poddolovaného ani seizmicky aktivního 

území.  

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní: 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č.1Ř3/2006Sb., O územním plánování a stavebním 

ádu a vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., O dokumentaci staveb a splňuje požadavky dle vyhlášky 

č. 26Ř/2006 Sb., O technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Seznam výjimek a úlevových ešení: 

Není definován. 
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Kapacity stavby: 

Zastavěná plocha: 21řŘ m
2
 

Obestavěný prostor: 224ŘŘ m3
 

Užitná plocha: 3111 m2
 

P edpokládaná lhůta výstavby: 

Lhůta výstavby bude up esněna investorem. 

Odhadované náklady: 

Odhadovaná cena stavby činní ř3 700 000 Kč bez DPH. 

Cena obsahuje i náklady na koupi pozemku, p ípojek včetně stavebních částí, terénních a 

povrchových úprav, provozní soubory, průzkumné a projektové práce, náklady na umístění stavby 

a rezervy. Náklady na výstavbu budovy bez DPH byly vypočítány dle tabulek. Cena stavby bude 

up esněna p esným rozpočtem dodavatele stavby. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická technologická za ízení 

SO 01 Stavební objekt 

SO 02 Nadchod 

SO 03 P ípojka vodovodu 

SO 04 P ípojka kanalizace 

SO 05 P ípojka elektrického vedení 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické ešení 

B.1.1 Popis území stavby 

Popis: 

Pozemek se nachází na nezastavěném území v Ostravě-Vítkovicích, parcela č. 1332 

s výměrou 210Ř0 m2. Pozemek se rozprostírá na rovném terénu a vedou p es něj nepoužívané 

koleje. Zeleň rostoucí na parcele je p edevším náletového charakteru a bude pot eba jej 

odstranit. Parcela je také zatravněná a neoplocená. 

P ístup dopravy materiálu zajištěn z ulic Sirotčí a U Nádraží. 
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P ed zahájením výstavby, bude muset být zavedena komunikace z ulice Sirotčí p ímo 

ke staveništi a následně v návaznosti na komunikaci zhotoveno pot ebné množství 

parkovacích stání, které budou v průběhu výstavby i se svým p ilehlým okolím sloužit 

pot ebám výstavby pro skladování materiálu či jako za ízení staveniště. 

 Po dobu výstavby musí být ádně oplocený a bude zajištěn p ístup jen oprávněným osobám.  

 

Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů: 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. Nespadá pod památkovou 

rezervaci ani ochranu. Nepat í do záplavového, poddolovaného ani seizmicky aktivního 

území.  

Údaje o provedených průzkumech: 

Geologický průzkum 

Podle geologických mapových podkladů (geoportal.gov) podloží tvo í luvióza oglejová. 

Podrobný sondový průzkum není p edmětem bakalá ské práce. 

Hydrogeologický průzkum: 

Území nespadá do záplavové oblasti. 

Radonový průzkum: 

Nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, p ed realizací je nutno provést průzkum. 

Stávající ochranná pásma 

Nejsou zde žádná ochranná pásma.  

Záplavová území 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

Vliv stavby na okolní budovy a pozemky 

Stavba bude mít vliv na stavbu č. 1331 a parcel č. 125/, 127/1. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Nebudou provedeny žádné asanace ani demolice, ale bude pot eba provést odstranění části 

nalétavé zeleně. 
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Územně technické podmínky 

Doprava 

P ístup k parcele zajištěn napojením na ulici Sirotčí. Objekt je napojen na budovu 

Vítkovického vlakového nádraží, jež je bezproblémově dopravně dostupná a je napojená 

na frekventovanou hromadnou dopravu. 

Kanalizace: 

Objekt bude napojen na kanalizaci pomocí p ípojky délky 60,Ř metů na stávající kanalizaci. 

Voda: 

Objekt bude napojen na ve ejný vodovod pomocí p ípojky délky 56,2 metrů. 

Elekt ina 

Objekt bude napojen na ve ejnou elektrickou síť pomocí p ípojky délky ř,5 metrů. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel a užívání stavby základní kapacity jednotek 

Objekt sloužící kultu e pat í mezi stavby občanského vybavení. Stavba je nadchodem 

propojena s vlakovým nádražím Ostrava-Vítkovice. První nadzemní podlaží je určené 

k výstavě vlaků. V druhém nadzemním podlaží se nachází p ednášková místnost, doprovodná 

výstavní síň, kancelá e, recepce, šatna, úklidová místnost a toalety jak pro personál, tak 

pro návštěvníky. 

Základní kapacity jednotek 

Zastavěná plocha: 21řŘ m2
 

Obestavěný prostor: 224ŘŘ m3
 

Užitná plocha: 3111 m2
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Vstupní prostor   54, 9 m
2
 

Výstavní prostory   2500 m
2
 

P ednášková místnost   136 m
2
 

Kancelá e    89 m
2
 

Zázemí zaměstnanců  31 m
2
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

ešení stavby vychází z urbanistické situace dané lokality. ešený objekt je nadchodem 

propojen se stávající stavbou vlakového nádraží v Ostravě-Vítkovicích. 

V rámci výuky Ateliérové tvorby III jsme se zabývali urbanistickou situací prostoru 

p iléhajícímu k Vítkovickému nádraží. Náš návrh se snažil vnést do opuštěné nádražní haly 

nové funkce, jež by p ilákaly život, který zde byl v době, kdy byla postavena. Nové funkce 

jsme navrhovali nejen do nádražní haly, ale do prostorů k ní p iléhajícím. Rozčlenili jsme 

území na funkce pro volný čas a kulturu, zónu pro bydlení mezi těmito dvěma zónami se 

nacházelo území, kde se setkávalo více funkcí – polyfunkční zóna a také jsme na části území 

ponechali park. Kulturní zóna v sobě zahrnovala muzeum dopravy, jež sestávalo ze dvou 

objektů. Jeden se nacházel v prostoru p ed nádražní budovy nedaleko tramvajové točny, jeho 

exponáty byly tramvaje a druhý vznikl na místě nepoužívaných kolejí v blízkosti železniční 

dopravy a jeho exponáty jsou vlaky. Návrh dopravního muzea je pro ešenou parcelu vhodný 

z několika důvodů. Vlaky, tramvaje i autobusy zde mají velké komunikační zázemí, návrh 

dopravního muzea je v blízkosti nádraží velmi vhodný. 

Návrh drážního muzea podnítila p edevším vzniklá urbanistická situace, opuštěný a 

zanedbaný stav objektu nádraží Ostravy-Vítkovice. Kvůli poklesu cestujících využívajících 

tuto budovu, se stala opuštěnou a p edimenzovanou. Také se poblíž ní nacházejí koleje, které 

se pro nic nevyužívají. Jsou umístěny dále za kolejemi využívaných pro dopravu. Pokud 

chcete cestovat vlakem z nádraží Ostrava-Vítkovice, pravděpodobně, abyste se dostali 

na nástupiště, budete nuceni použít nadchod. Rozhodla jsem se tento nadchod dále prodloužit 

a dovést k nepoužívaným kolejím, na jejichž místě bude stát „Ostravské drážní muzeum“. 

Návštěvníkům bude tedy muzeum zp ístupněno stejným nadchodem, jaký vede k nástupištím. 

Do výstavní síně s vlaky umístěné v 1. nadzemním podlaží, může sejít buď po schodišti nebo 

může použít výtah. Výstavní prostor propojuje s nádraží prosklená fasáda. Ve výstaním 

prostoru, jsou t i koleje umístěny uvnit  budovy a dvě vně. Na jedné z těchto dvou kolejí 
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budou umístěny vlaky, které ovšem budou sloužit spíš zábavním účelům než jako exponáty a 

poslední kolej bude ponechána volná, aby mohla sloužit okružním vyjížďkám s historickými 

vlaky. V druhém nadzemním podlaží se nachází p ednášková místnost, kancelá e, místnost 

pro doprovodné výstavy, WC pro personál i návštěvníky, úklidová místnost a šatna, také se 

 zde můžete projít po p íhradové lávce, z níž uvidíte vlaky z výšky. 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Objekt tvo í jeden provozní celek. První nadzemní podlaží vyplňuje výstavní síň, druhé 

nadzemní podlaží p ednášková místnost, doprovodná výstavní síň, kancelá e, zázemí 

pro personál a WC a šatna pro návštěvníky. 

Obě podlaží jsou spojena jak schodištěm, tak výtahem. 

První nadzemní podlaží je nevytápěné. 

Nosné prvky jsou navržené z monolitického betonu. P íčky jsou z porothermu. Obvodový 

plášť je proveden fasádním systémem METSEC MFD3ř5, skleněná fasáda je provedena 

rámovým zasklením, vše je zavěšené na nosné konstrukci stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání 
Stavba je v obou patrech bezbariérově p ístupná. Vstupy do objektu jsou dostatečně široké. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází dvě bezbariérová WC. Vertikální p epravu 

zabezpečí bezbariérový výtah. 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Všichni zaměstnanci pohybující se v objektu budou ádně proškoleni a poučeni o BOZP 

na pracovišti a o únikových cestách v p ípadě požáru. V objektu budou p ítomné evakuační 

plány. P i práci v objektu nehrozí žádnému zaměstnanci zdravotní riziko. Ochrana zdraví 

p i práci je v souladu s těmito dokumenty:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 30ř/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

První nadzemní podlaží objektu je celoprosklené. Budova má jednoduchý tvar. 

Základy, svislé a vodorovné konstrukce jsou navržené z monolitického betonu. Pouze 

v p ednáškové místnosti jsou použity dva ocelové p íhradové průvlaky. P íčky jsou 
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z porothermu. Obvodový plášť je zhotovený fasádním systémem METSEC MFD3ř5, 

skleněná fasáda je provedena rámovým zasklením, vše je zavěšené na nosné konstrukci 

stavby. 

P i stavbě budou použity kvalitní atestované materiály. Všechny betonové i ocelové prvky 

navrhne a posoudí statik. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Místnosti bez p irozeného větrání budou opat eny ventilátory. 

Objekt bude napojen pomocí kanalizační p ípojky na stávající splaškovou revizní šachtu 

kanalizace, viz p íloha C01.  

Vodovodní p ípojka bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu, viz p íloha C01. 

Objekt bude napojen na ve ejnou elekrickou síť.  

V objektu bude hydraulický osobní výtah. 

B.2.Ř Požárně bezpečnostní ešení 
Požárně bezpečnostní ešení bude vypracováno autorizovaným technikem. Použité materiály 

splňují požárně-technické parametry. Navržené únikové cesty jsou dostatečné. 

B.2.ř Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí  

Není zde t eba ochrana p ed negativními vlivy vnějšího prost edí. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající vodovodní, kanalizační a elektrickou p ípojku. Objekt nebude 

napojen na rozvod plynu. 

B.4 Dopravní ešení  

Objekt je napojen na budovu Vítkovického vlakového nádraží, jež je bezproblémově 

dopravně dostupná a je napojená na frekventovanou hromadnou dopravu. 

B.5 Terénní úpravy 

P ed začátkem výstavby bude na celém staveništi provedena skrývka ornice, jež bude po dobu 

výstavby uložena na deponii ornice. Bude odstraněna p ebytečná vegetace. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana  

P i výstavbě může dojít ke krátkodobému negativnímu vlivu na životní prost edí v podobě 
hluku a zvýšené prašnosti. 

Odpad stavebních surovin bude t íděn a odvážen na skládku nebo do sběrných surovin a bude 

vedena evidence odpadů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle § 6 a 16, zákona číslo 

185/2001 Sb.  

Po dobu realizace bude pro pracovníky k dispozici mobilní suché WC.  

Od 22:00 do 6:00 musí být dodržován noční klid.  

Výstavba nebude mít zásadní vliv na okolní p írodu a krajinu.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva.  

B.Ř Zásady organizace výstavby  

Po dobu výstavby musí být ádně oplocený a bude zajištěn p ístup jen oprávněným osobám. 

P ístup dopravy materiálu zajištěn z ulic Sirotčí a U Nádraží. Na staveništi budou umístěny 

mobilní buňky, sloužící jako kancelá e a zázemí pro pracovníky. Napojení staveniště 

na elekt inu, vodu a kanalizaci bude provedeno pomocí provizorních p ípojek. 

Odpad stavebních surovin bude t íděn a odvážen na skládku nebo do sběrných surovin a bude 

vedena evidence těchto odpadů.  

Na území staveniště není bráněno p irozenému odtoku vod p i odvodnění staveniště. 

Bude pot eba vykácet nežádoucí d eviny a vysoké travní porosty. 

Všichni zaměstnanci pohybující se v objektu budou ádně proškoleni a poučeni o BOZP 

na pracovišti a o únikových cestách v p ípadě požáru. V objektu budou p ítomné evakuační 

plány. P i práci v objektu nehrozí žádnému zaměstnanci zdravotní riziko. Ochrana zdraví 

p i práci je v souladu s těmito dokumenty:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 30ř/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

Lhůta výstavby bude up esněna investorem. 
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C. Situace stavby 

Situace je zařazena do výkresové dokumentace jako výkres C.01. 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení  
Technická zpráva 

Objekt sloužící kultu e pat í mezi stavby občanského vybavení. Stavba je nadchodem 

propojena s vlakovým nádražím Ostrava-Vítkovice. První nadzemní podlaží je určené 

k výstavě vlaků. V druhém nadzemním podlaží se nachází p ednášková místnost, doprovodná 

výstavní síň, kancelá e, recepce, šatna, úklidová místnost a toalety jak pro personál, tak 

pro návštěvníky. 

Základní kapacity jednotek 

Zastavěná plocha: 21řŘ m2
 

Obestavěný prostor: 224ŘŘ m3
 

Užitná plocha: 3111 m2
 

Vstupní prostor   54, 9 m
2
 

Výstavní prostory   2500 m
2
 

P ednášková místnost   136 m
2
 

Kancelá e    89 m
2
 

Zázemí zaměstnanců  31 m
2
 

Návrh drážního muzea podnítila p edevším vzniklá urbanistická situace, opuštěný a 

zanedbaný stav objektu nádraží Ostravy-Vítkovice. Kvůli poklesu cestujících využívajících 

tuto budovu, se stala opuštěnou a p edimenzovanou. Také se poblíž ní nacházejí koleje, které 

se pro nic nevyužívají. Jsou umístěny dále za kolejemi využívaných pro dopravu. 

Pokud chcete cestovat vlakem z nádraží Ostrava-Vítkovice, pravděpodobně, abyste se dostali 

na nástupiště, budete nuceni použít nadchod. Rozhodla jsem se tento nadchod dále prodloužit 

a dovést k nepoužívaným kolejím, na jejichž místě bude stát „Ostravské drážní muzeum“. 

Návštěvníkům bude tedy muzeum zp ístupněno stejným nadchodem, jaký vede k nástupištím. 

Do výstavní síně s vlaky umístěné v 1. nadzemním podlaží, může sejít buď po schodišti nebo 

může použít výtah. Výstavní prostor propojuje s nádraží prosklená fasáda. Ve výstavním 
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prostoru, jsou t i koleje umístěny uvnit  budovy a dvě vně. Na jedné z těchto dvou kolejí 

budou umístěny vlaky, které ovšem budou sloužit spíš zábavním účelům než jako exponáty a 

poslední kolej bude ponechána volná, aby mohla sloužit okružním vyjížďkám s historickými 

vlaky. V druhém nadzemním podlaží se nachází p ednášková místnost, kancelá e, místnost 

pro doprovodné výstavy, WC pro personál i návštěvníky, úklidová místnost a šatna, také se 

 zde můžete projít po p íhradové lávce, z níž uvidíte vlaky z výšky. 

Objekt je napojen na budovu Vítkovického vlakového nádraží, jež je bezproblémově 

dopravně dostupná a je napojená na frekventovanou hromadnou dopravu. P ístup k budově 

zajištěn z ulic Sirotčí a U Nádraží. 

Stavba je v souladu se základními urbanistickými požadavky. 

První nadzemní podlaží je prosklené. V druhém nadzemním podlaží jsou na fasádu použity 

bílé cementovláknité desky. 

V Prvním nadzemním podlaží se nachází výstavní síň, které je vstupy propojená 

s exteriérovým prostorem, v něm budou umístěny „hravé vlaky“ a také nástupiště pro okružní 

vyjížďky. V druhém nadzemním podlaží se nachází lávka s vyhlídkou do prvního nadzemního 

podlaží, p ednášková místnost, doprovodná výstavní síň, kancelá e, recepce, šatna, úklidová 

místnost a toalety jak pro personál, tak pro návštěvníky. Obě podlaží jsou propojeny jak 

schodištěm, tak výtahem. 

Hlavní vstup do objektu povede z nadchodu, jenž propojuje muzeum s nádražím. 

Stavba je v obou patrech bezbariérově p ístupná. Vstupy do objektu jsou dostatečně široké. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází dvě bezbariérová WC. Vertikální p epravu 

zabezpečí bezbariérový výtah. 

Objekt je založený na železobetonových patkách a pásech pevnostní t ídy C25/30. Vrchní 

stavbu tvo í železobetonový skelet také t ídy C25/30. Hlavním nosným prvkem jsou sloupy o 

rozměrech 400 x 400 mm. Ovšem pevnostní t ída betonu, stejně jako jednotlivé rozměry musí 

být up esněny statickým výpočtem. Obvodový plášť je tvo ený fasádním systémem METSEC 

MFD3ř5, skleněná fasáda je provedena rámovým zasklením, vše je zavěšené na nosné 

konstrukci stavby. St echy jsou jednoplášťové s odvodněním dovnit  dispozice. Konstrukce 

stropu je tvo ena monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 250 mm, také pevnostní 

t ídy C25/30, uložená na železobetonových průvlacích o rozměrech 500 x 400 mm, tyto údaje 

však musí být up esněny statickým výpočtem. Vodorovné nosné konstrukce zakrývají  
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sádrokartónové podhledy v interiéru, v 1. NP, pak p echází podhledy z uzav eného 

prostoru výstavní síně až do exteriéru, tyto podhledy tvo í už ale desky Max Exterior, které 

jsou vytvo ené z duromerů vysokého laminátu (HPL). Schodiště je také z monolitického 

betonu t ídy C25/30. Schodiště doplňuje stěna z nerezových lanek/táhel. Spodní část lanek je 

ukotvena p ímo do stupňů schodiště. Horní část lanek je kotvena do ocelového profilu UE, 

který je kotven ke sloupům, p ípadně k průvlakům a samotnému schodišti. Lanka vynášejí 

také zábradlí schodiště tvo ené nerezovou trubkou. Rozestupy mezi lanky jsou 106 mm. 

Vyhlídková lávka v druhém nadzemním podlaží je sestavená ocelové p íhradové konstrukce. 

Výtahová šachta má ocelovou konstrukci se skleněným pláštěm Výtahů Kubík. 

Všichni zaměstnanci pohybující se v objektu budou ádně proškoleni a poučeni o BOZP 

na pracovišti a o únikových cestách v p ípadě požáru. V objektu budou p ítomné evakuační 

plány. P i práci v objektu nehrozí žádnému zaměstnanci zdravotní riziko. Ochrana zdraví 

p i práci je v souladu s těmito dokumenty:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 30ř/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

Tepelný odpor obvodových plášťů stavby je navržen tak, aby byl v souladu s ČSN 73 0540. 

Skladby obvodových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části.  

První nadzemní podlaží je tvo eno nevytápěným prostorem. V druhém nadzemním podlaží se 

již nacházejí vytápěné prostory. Proto stropní konstrukci ze spodu obaluje tepelná izolace 

Insover NF 333. 

Požárně bezpečnostní ešení bude vypracováno autorizovaným technikem. Použité materiály 

splňují požárně-technické parametry. Navržené únikové cesty jsou dostatečné. 

Na požadované jakosti materiálů a stavebních konstrukcí je povinen dohlížet stavbyvedoucí 

pově ený zhotovitelem. 

Stavba je realizovaná dodavatelsky, bude teda garantovaná odborným dozorem. Statik bude 

bezpodmínečně p ítomný p i p ebírání a zakrývaní základové spáry, konstrukcí stropu a 

konstrukcí obvodového pláště. 

Výpis použitých norem  

ČSN 01 3420 : Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavebních částí  

ČSN 73 6110 : Projektování místních komunikací  
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Výkresová část  

Výkresová část je p iložená pod označením:  

D.01 Základy (m 1:50)  

D.02 Půdorys 1. NP (m 1:50)  

D.03 Půdorys 2. NP (m 1:50) 

D.04 ez A - A´ (m 1:50) 

D.05 ez B - B´ (m 1:50) 

D.06 Konstrukce stropu (m 1:50) 

D.07 Konstrukce st echy (m 1:50) 

D.08 Pohled jihovýchodní (m 1:100) 

D.09 Pohled severozápadní (m 1:100) 

D.10 Pohled jihozápadní (m 1:100) 

D.11 Pohled severovýchodní (m 1:100) 

Dokumenty podrobností: 

D.12 Specifikace prvků a výrobků (m 1:100) 

D.13 Vizualizace 

D.14 Detail schodiště půdorys (m 1:25) 

D.15 Detail schodiště ez (m 1:25) 

D.16 Detail zábradlí 1a (m 1:5) 

D.17 Detail zábradlí 1b (m 1:5) 

D.18 Detail zábradlí 2a (m 1:5) 

D.19 Detail zábradlí 2b (m 1:5) 

D.20 Detail zábradlí 3a (m 1:5) 

D.21 Detail zábradlí 3b (m 1:5) 

 

D.1.2 Stavebně-konstrukční ešení  
Není p edmětem bakalá ské práce. 

D.1.3 Požárně-bezpečnostní ešení  
Není p edmětem bakalá ské práce. 

D.1.3 Technika prost edí staveb  
Není p edmětem bakalá ské práce. 
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E. Dokladová část 

Vytyčovací výkres je za azena do výkresové dokumentace jako výkres E.01 (m 1:500). 

5. Výpočtová část 

5.1 Výpočet schodiště 

5.1.1 Výpočet výšky a ší ky schodišťových stupňů 

Celkový počet stupňů N pot ebných pro p ekonání výškového rozdílu mezi 1. NP a 

2. NP 

N = KV / hopt.  

kde: KV – konstrukční výška všech podlaží  

hopt. – optimální výška jednoho schodu 

N = 7488/160 

N = 46,8  

Počet zaokrouhlíme na 47, optimální počet je tedy 47.  

Pokud ovšem schodiště obsahuje více jak 16 schodů, musí být do něj vložena podesta. 

Podesty nám tedy rozdělí schodiště na 3 ramena, dvě budou obsahovat 16 stupňů a jedno 15. 

Proto jsem si nakonec zvolila počet 4Ř stupňů, protože všechny t i ramena budou mít po 16 

stupních. 

Výška schodišťového stupně h 

h = KV/N 

h = 7488/48 

h = 156 mm 
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Obr. 5 - Schéma schodiště 
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Ší ka schodišťového stupně b 

2h + b = 630 

b = 630 – 2h 

b = 630 – 2 x 156 = 318 mm  

Výpočet schodišťového ramene 

Schodiště je p ímé. 

 Ší ka schodišťového ramene sr 

sr = 2250 mm 

Průchozí ší ka schodišťového ramene sr´ 

sr´= 1ř10 mm 

Délka schodišťového ramene lr 

lr  = (nr – 1) x b 

 nr – počet stupňů v rameni 

lr  = ( 16 – 1) x 318 

lr  = 4770 mm 

Výpočet odpočívadel 

Délka podesty lp 

lp = 630 + b 

lp = 630 + 318 = min 948 mm 

Délka podesty byla zaokrouhlena na 1000 mm. 
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5.2 Výpočet odhadované ceny 

5.2.1 Cena dle českých stavebních standardů kapitola. Cenové ukazatele ve stavebnictví 
pro rok 2015. 

Účelové měrné jednotky 

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty 
společné pro všechny druhy staveb p íbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. 
Takovýmito jednotkami jsou zejména 

» u oborů pozemního stavitelství m3
 obestavěného prostoru /m3

OP/ 

» u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT) 

» u oborů inženýrských staveb m2
 upravované plochy (m2

 UP) 

Ř02 | Haly občanské výstavby 

Konstrukčně materiálová charakteristika: 

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 

4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 

6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 

7 | svislá nosná konstrukce kovová 

Ř | svislá nosná konstrukce d evěná a na bázi d evní hmoty 

ř | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů. 
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JKSO průměr 
konstrukčně materiálová charakteristika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

802 Haly občanské výstavby 5 366 5 366 2 947   4 647     5 496 3 535   

802.1 
Haly pro vědu, kulturu a 
osvětu 

4 166 4 166     
 

          

802.2 Haly pro tělovýchovu 5 501 6 352 2 948   5 501     5 501 3 538   

802.3 
Haly pro obchod a společné 
stravování 

5 175 6 288     5 108   
 

5 241 3 604   

802.4 
Haly občanské výstavby 
ostatní 

4 702 5 094     4 312           

 

 5.2.2 Výpočet 

op x umj = oc 

op – obestavěný prostor 

umj – účelové měrné jednotky 

oc – odhadovaná cena 

op = 22488 m
3
 

„Ostravské drážní muzeum“ za adíme mezi haly pro vědu kulturu a osvětu. 

Konstrukce „Ostravského drážního muzea“ je monolitická betonová tyčová jelikož, ale 

v tabulce u hal pro vědu, kulturu a osvětu není tato cena uvedena, vezmeme cenu průměrnou. 

224ŘŘ x 4166 = ř36Ř500Ř Kč 

Zaokrouhlíme na 93 700 000 Kč. 
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6. Závěr 

Úkolem bakalá ské práce bylo vyhotovit částečnou projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení „Ostravského drážního muzea“, které vycházelo nejprve z urbanistické studie 

prováděné v architektonickém ateliéru III., tento návrh této stavby se pak následně rozvíjel 

v rámci architektonického ateliéru IV., na tyto p edměty pak dále navazovala Ateliérová 

tvorba Va, v rámci, které jsme vypracovávali dokumentaci pro stavební povolení. 

Stavba se snaží doplnit a oživit nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Staví vedle sebe prvky starého 

a nového a ukazuje, jak zajímavě se mohou doplňovat. Kontrast můžeme nalézt i v tom, že se 

projekt snaží o to, aby podpo il život staršího a podpo il jeho dopravu nových strojů, zatímco 

nový objekt v sobě uchovává historické vlaky. Vznik této stavby podnítily p edevším 

urbanistické studie, které jsme prováděli v architektonickém ateliéru III. Stavba se svou 

funkcí snaží ovlivnit nejen fungování Vítkovického nádraží, ale i jeho okolí. Nestojí zde jen 

sama pro sebe, ale i pro celou lokalitu. 

P i vypracovávání bakalá ské práce jsem nabyla mnoha nových poznatků, které určitě někdy 

v budoucnu využiji a budou mi velmi prospěšné, ať už v praxi nebo p i dalším studiu. 
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Na konec bych chtěla poděkovat všem osobám, bez jejichž podpory by má bakalá ská práce 

nemohla vzniknout. 
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Ing. arch. Dušanu Rosypalovi a také svému konzultantovi panu Ing. Radku Fabianovi, Ph. D. 
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