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Anotace 

 

MAXNER T.: Restaurace v lomu: Bakalá ská práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, Vedoucí práce: Ing. Arch. Renata 

Májková, Konzultant: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

 

P edm tem bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provád ní 

stavby „Restaurace v lomu“ nacházejícího se ve Štramberku – Lom Kotouč. Podkladem pro 

zpracování této dokumentace byla urbanistická studie v p edm tu Ateliérová tvorba III. ve 

spolupráci s Davidem Štverkou, architektonická studie v Ateliérové tvorb  IV. a dokumentace 

pro stavební povolení zpracované v Ateliérové tvorb  Va. Restaurace je umíst na v nov  

navrženém botanickém areálu NOVÝ SV T a slouží tak pro stravování, relaxaci a odpočinek 

návšt vníků tohoto mezinárodního centra, zam eného p evážn  na poznání botanického sv ta. 

Restaurace se svým navrženým tvarem a umíst ním je výsledkem urbanistického ešení, jehož 

zám rem bylo navrhnout objekt, který vyhovuje požadavkům velkého botanického areálu a 

zapadne do okolního prost edí. 

 

Klíčová slova  

Restaurace v lomu, Štramberk, Lom Kotouč, botanické centrum, botanický areál, novostavba, 

konstrukční skeletový systém, plochá st echa, terasy, systém Porotherm 
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Annotation  

MAXNER T.: Restaurant in the Quarry: Bachelor thesis, VSB - Technical university of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2014, Supervisor: Ing. arch. 

Renata Májková. 

 

The subject of this thesis is the development of project documentation for construction 

"Restaurant in the Quarry" located in Stramberk - Kotouc Quarry. The basis for the preparation 

of this documentation was urban study in subject Studio III. in collaboration with David 

Štverka, architectural studies in Studio Creation IV. and documentation for building permits 

processed in Studio Creation V. The restaurant is located in a newly designed botanical complex 

called New World and is used for dining, relaxation and for this international center's visitors' 

recreation. Center is primarily focused on understanding to the botanical world. The restaurant 

and its designed shape and location is the result of urban design, whose intention was to design 

a building that meets the requirements of a large botanical complex and fits into the surrounding 

environment. 

 

Keywords 

Restaurants in the Quarry, Stramberk, Kotouc Quarry, botanical center, botanical complex, new 

building, structural skeleton system, flat roof, terraces, system Porotherm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Obsah bakalá ské práce  

 

Seznam použitého značení ................................................................................................ 10 

 

1. Úvod  ............................................................................................................................... 11 

 

2. ešené území  

 2.1 Charakter m sta Štramberk .................................................................................. 12  

 2.2 Charakter lomu Kotouč ........................................................................................ 12 

 

3. Urbanistické ešení ........................................................................................................ 13 

 

4. ešení restaurace ........................................................................................................... 14  

 

5. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby  

 A. Průvodní zpráva 

 A.1 Identifikační údaje   

 A.1.1 Údaje o stavb  ............................................................................... 15 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi ..................................................................... 15 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................. 15 

 A.2 Seznam vstupních podkladů ...................................................................... 16 

 A.3 Údaje o území ............................................................................................ 16 

 A.4 Údaje o stavb  ........................................................................................... 18 

 A.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení .............. 20 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 B.1 Popis území stavby .................................................................................... 21 

 B.2 Celkový popis stavby ................................................................................. 23 

 B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu ...................................................... 28 

 B.4 Dopravní ešení ..........................................................................................  29 

 B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  ...................................... 29 

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana ............................. 30 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  ................................................................................ 30 

 B.Ř Zásady organizace výstavby   .................................................................... 30 

 



 

9 

 

 C. Situační výkresy .................................................................................................. 32 

  

 D. Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení 

  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

   D.1.1 Architektonicko-stavební část ....................................................... 32 

   D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení .......................................................... 36 

   D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení ......................................................... 36 

   D.1.4 Technika prost edí staveb ............................................................. 37 

  D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

 

 E. Dokladová část 

  E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů.................................................. 37 

  E.2 Projekt zpracovaný báňských projektantem .............................................. 37 

 

7. Závěr ...............................................................................................................................  38 

 

Ř. Seznam použitých pramenů ......................................................................................... 40 

 

ř. Seznam p íloh ................................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Seznam použitého značení 

 

C x/x – značka pevnostní t ídy betonu  

č. - číslo  

ČSN – česká technická norma  

km – kilometr 

m – metr, základní délková jednotka  

m2 – metr čtvereční  

mm – milimetr  

m n.m. – metry nad mo em 

Sb. – sbírka  

S-JTSK – sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální  

SO - stavební objekt  

Mija - Econtrol – systém prosklených ekonomických fasád 

EPS – p kový polystyren 

Obr. – obrázek 

p . n. l. – p ed naším letopočtem 
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1. Úvod  

 

Cílem mé bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

restaurace v areálu lomu Kotouč, který se nachází ve Štramberku v návaznosti na urbanistickou 

studii lomu Kotouč, kterou jsme ve spolupráci s Davidem Štverkou vypracovávali v rámci 

Ateliérové tvorby III. Následn  jsem se v rámci architektonické studie, které jsem se v noval 

v navazujícím p edm tu Ateliérová tvorba IV, specializoval na novostavbu restaurace , která je 

součástí navrhovaného botanického centra v lomu Kotouč. 

 

Hlavním cílem bylo vytvo ení botanického centra, které svým charakterem vylepší 

ekonomickou a finanční stránku m sta Štramberk a vytvo í se tak pracovní místa pro okolní 

obyvatelé. Nabídne se tak prostor pro poznání, vzd lání v oblasti botaniky, volnočasové 

aktivity, pobyt, relaxaci a odpočinek. 

 

Zám rem bylo navrhnout objekt, který akcentuje charakter lokální výstavby 

botanických skleníků a respektuje p írodní ráz lomu Kotouč. Stavba je navrhovaná u b ehu 

um le vytvo eného jezera, které vznikne zatopením dvou výškových teras lomu. Objekt SO 01 

je situován na zpevn ném terénu v t sné blízkosti jezera s návazností objektu SO 02 čímž je 

molo nacházející se nad hladinou um le vytvo eného jezera. Budova je tvo ena t emi 

charakteristickými terasami. 

 

 Bakalá ská práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 

zpracována podle vyhlášky 4řř/2006Sb. stavebního zákona o dokumentaci staveb – 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

Projekt je ešen podle bezbariérových požadavků na stavbu. 
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2. ešené území  

 

2.1 Charakter m sta Štramberk  

 

Štramberk  je m sto na Morav  v okrese Nový Jičín poblíž Kop ivnice. Leží na svazích 

Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v p edhů í Beskyd. 

 

Území m sta bylo osídleno již v dob  prehistorické. Napovídají tomu nálezy z jeskyn  

Šipka a Čertova díra (dnes již zasypaná). Nejzajímav jší jsou zbytky sídlišt  a kosterní 

pozůstatky člov ka neandrtálského, které pocházejí z doby asi 40 000 let p . n. l., nálezy z 

mladší doby kamenné (3000 let. p . n. l.) a mladší doby bronzové (asi 800 let p ed n. l.), kdy 

vzniklo na Kotouči hradisko. 

 

Štramberk je m stem od roku 1359 se spoustou památek. Dominantou je hrad Štramberk 

s gotickou v ží Trúba.  

 

2.2 Charakter lomu Kotouč 

 

ešené území lomu Kotouč se nachází ve Štramberku. Lokalita se nachází asi 1 km 

jižn  od st edu obce, v prostoru Štramberské vrchoviny, která je součástí Podbeskydské 

pahorkatiny. Dnes zde sídlí firma KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o., která je známým 

výrobcem stavebního materiálu, surovin k odsi ovacím procesům v tepelných elektrárnách a 

teplárnách a surovin pro hutní chemickou výrobu a cukrovary. 

 

Počátky dnešní společnosti spol. s r.o. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spadají již do 16. 

století, kdy byl vápenec využíván k pálení vápna. Pálení bylo provád no primitivním 

způsobem, jako palivo se používalo d evo. V souvislosti se zahájením t žby byla postavena i 

železniční trať ze Štramberka do Studénky navazující na hlavní trať P erov - Ostrava. Po roce 

1945 se firma až do roku 1993 stává nedílnou součástí Vítkovic. 
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3. Urbanistické ešení 

 

 Úkolem byla revitalizace a ekonomické využití areálu lomu Kotouč, včetn  jeho 

nejbližšího okolí., vzhledem k současnému a budoucímu využití této lokality (průmyslová 

oblast, která však v budoucnu bude zrušena). Úkolem bylo posílit ekonomickou stránku m sta 

Štramberk, budoucí využití lomu Kotouč po ukončení t žby vápence a vytvo ení nových 

pracovních míst pro obyvatele okolí m sta Štramberk.   

 

Našim cílem bylo zachovat ráz lomu Kotouč a vytvo it zde botanické centrum, které 

bude známé svou velikostí a originalitou. Lom Kotouč bude zatopen do výšky dvou t žbou 

vytvo ených teras a tím vznikne obrovská vodní plocha pro využití lodních a jiných vodních 

atrakcí. Samotná botanická expozice je rozd lena do čty  skleníků rozdílných velikostí. 

V každém skleníku najdeme rozdílnou faunu a flóru jednotlivých podnebných pásů. Nejv tší 

skleník, situovaný poblíž navrhované restaurace, je tropický. Dále v botanickém areálu najdeme 

zážitkový hotel, výzkumné a výukové centrum, galerii s výstavou rostlin a historií lomu Kotouč, 

venkovní botanickou zahradu a vyhlídku na celý areál se schodišt m. Terasy vytvo ené t žbou 

budou z části sloužit jako pochozí plochy pro návšt vníky botanického centra. 

        Obr. 1: Stávající stav lomu Kotouč 
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4. ešení restaurace 

 

P i zpracování architektonické studie jsem si z dostupných objektů vybral restauraci, 

která se nachází v bezprost ední blízkosti tropického skleníku a je ve vztahu s um le 

vytvo eným jezerem 

 

P i ešení projektu jsem pracoval v souvislosti s vodní plochou a tím vytvo ení atrakce 

pro návšt vníky, jakou jsou vyjížďky na člunech či lodích a také výukovou částí botanických 

skleníků. Restaurace stojí na rozmezí relaxační a poznávací zóny areálu. 

 

 Stavba je ešena t emi terasami, kde v prvním nadzemním podlaží terasa p echází 

v molo nad jezero. Je použit skeletový nosný konstrukční systém. Samotná restaurace, která se 

nachází v prvním nadzemním podlaží společn  se zázemím pro lod nici, je jádrem stavby a nad 

ní situovanou kavárnou s možností jídla, tvo í taktéž související jádro budovy.  

 

Stavba slouží ke koupi a konzumaci jídla a pití, ale také k relaxaci a odpočinku. Posezení 

situované na molu nabídne p íjemné momenty s výhledem na členitost lomu a vodní plochu 

jezera. V druhém nadzemním podlaží si návšt vníci mohou dát občerstvení na zast ešené 

venkovní zahrádce nebo využít venkovního baru s lehátky na opalování. Atmosféru, která je 

typická pro lom Kotouč, navodí fresky trilobitů, zhotovené socha em v dlažb  a na mohutných 

sloupech. 

 

Cílem mého návrhu bylo vytvo it stavbu nejen pro konzumaci, ale také pro odpočinek 

a relaxaci s typickou architekturou pro lom Kotouč.  

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

A. Průvodní zpráva  

A. 1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 

Restaurace Trilobit 

 

b) místo stavby  

Lom Kotouč 

742 66  Štramberk 

okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 

parcela: p. č. 14Ř2/1  

 

c) předmět dokumentace 

Bakalá ská práce na VŠB –TU Ostrava, Ěfakulta: stavební, obor: architektura a stavitelstvíě, 

dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v  rozsahu dle vyhl.č. 

499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu Ěfyzická osobaě: 

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava  

Katedra architektury  

Ludvíka Podéšt  

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Tomáš Maxner 

Vrablovecká 22, Ludge ovice ř0Ř 

Opava 74 714 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí 

Studie objektu – Ateliérová tvorba IV. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

ešené území je minimáln  zastav no a rozkládá se na ploše 545 082 m2. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o areál lomu Kotouč. Dotčená parcela č. 14Ř2/1 byla dosud využívána jako 

průmyslová zóna a manipulační plocha bez stávající stavby. Jedná se o zastavitelnou plochu. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na území se nevztahují žádné zvláštní právní p edpisy upravující jeho ochranu, objekt nespadá 

do památkové zóny, ani chrán ného území. ešené území se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Na území není brán no p irozenému odtoku vod. Pravidelnému odtoku vody napomáhá 

nedaleký potok ústící do eky Sedlnice. Celá plocha stavby je odvodn na p es st ešní vtoky a 

vnit ní dešťové svislé svody. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Projekt je v souladu s územn  plánovací dokumentací. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhované využití území podléhá obecným požadavkům, jako zákonu č. 1Ř3/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním ádu, vyhlášce č. 4řř/2006Sb, o dokumentaci staveb, vyhlášce 

č. 26Ř/200řSb. o technických požadavcích na stavby a splňuje podmínky dotčených orgánů.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjád eními dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje ud lení výjimek či úlevových ešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné doplňující investice nejsou nutné. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Dotčené pozemky:  

č. pozemku: 1482/1 ostatní pozemky, vlastník: CEMEX Cement, a.s., Tovární 2ř6, 53Ř04 

Prachovice 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu restaurace. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako objekt restaurace s kavárnou v navrhovaném komplexu botanických 

skleníků pro relaxaci a p idružených komerčních služeb. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba má trvalý charakter. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 

Nejsou uvedeny žádné údaje o ochran  pozemků pro výstavbu. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základ  obeckých zásad a standardů. Stavba je bezbariérová a 

respektuje všechny vyhlášky a normy upravující bezbariérovost staveb. 

 

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

předpisů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjád eními dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje ud lení výjimek či úlevových ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

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

 

Celková zastav ná plocha: 1876  m2 

Obestav ný prostor:  9280  m3  

Užitná plocha:   3322,2  m2 

Restaurace + kavárna: 337,6  m2  

Toalety:   52,1  m2      

2 úklidové místnosti:  5,2  m2  

2 šatny:   9,5  m2      

7 skladů:   39,6  m2     

Technická místnost:  3,5  m2   

Prostory terasy:  2277,7  m2   

Kuchyn  + p ípravna:  60,2  m2   

Molo:    268  m2       

Lod nice:   86,9  m2    

Komunikační prostory: 47,2  m2       

Počet uživatelů:  120   

Počet pracovníků:  10  

Počet nadzemních podlaží: 2  

 

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) 

P i výstavb  a provozu stavby bude produkováno b žné množství odpadu, který bude t íd n a 

odvážen do pat ičných provozů. Biologický domovní odpad bude odvád n kanalizací 

p ipojenou na m stskou kanalizaci. Celková spot eba elektrické energie, spot eba vody a 

pot eby na vytáp ní nejsou p edm tem ešení. 

 

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

P edpokládaná doba výstavby je 30 m síců.  

Termín zahájení výstavby se p edpokládá v červenci 2016. 

 

 



 

20 

 

k) orientační náklady stavby. 

Investiční náklady nejsou p edm tem ešení. 

 

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

 

SO 01  Stavba restaurace 

SO 02  Molo restaurace 

SO 03  Komunikace, chodníky, zpevn né plochy 
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B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

ešený objekt se nachází v průmyslovém areálu lomu Kotouč ve Štramberku. Rozkládá se na 

ploše 1855,69 m2 na parcele č. 1482/1.  Na pozemku s členitým povrchem se nenachází žádná 

budova. Nové p ípojky pro objekt budou vytvo eny a vedeny ze stávajících rozvodů 

inženýrských sítí v blízkosti areálu. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

V areálu lomu Kotouč, na území plánované restaurace se nachází vápencová úložišt . Jsou zde 

vytvo eny vrstvy, které jsou strm  uklon né nebo svislé. V tšina uklon ných vrstev v západní 

části Kotouče, kde mají být vápence v p ekocené poloze, upadá k jihozápadu. Petrograficky 

odlišné horniny se spodnok ídovou faunou nep edstavují sedimentární vložky, ale výpln  

puklin Ěrozsedlině. Jsou orientovány kolmo k vrstevnatosti štramberských vápenců. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro vodní zdroj „Kotouč“ je stanoveno ochranné pásmo I. stupn  rozhodnutím M Ú Kop ivnice 

ze dne 25. 4. 2006, č.j.: 16Ř/2006/OŽP&21745/2006/JS. 

PHO zdroje pitné vody „Kotouč“ I. stupn  a podmínky rozhodnutí č.j. 

16Ř/2006/OŽP&21745/2006/JS ze dne 25. 4. 2006. 

Kotouč je chrán ným ložiskovým územím a v areálu se nachází poddolované území s železnou 

rudou. 

  

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

Staveništ  se nachází na poddolovaném území, nezasahuje však do záplavového území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Navrhovaný objekt nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a objekty. Nachází se 

v průmyslové části m sta. Tato stavba podporuje život ve m st  a kulturní zázemí. Je t eba 

chránit geologické vápencové terasy lomu proti sesuvu. St echa stavby je odvodn na st ešními 

vtoky a dešťovými svislými svody. Jednotlivé terasy jsou navrženy pro volný odtok dešťové 

vody na terén. Na území není brán no p irozenému odtoku vod a nedojde ke zm nám 

stávajících odtokových pom rů. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je využíván firmou Kotouč Štramberk spol. s.r.o. k t žb  vápence a kamene. Na 

pozemku bude pot eba vysázet stromy, po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy. 

N které stávající průmyslové stavby budou odbourány. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Neuvažují se žádné maximální zábory zem d lského půdního fondu nebo pozemků určených 

k pln ní funkce lesa, jelikož se zde nenachází. 

 

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

infrastrukturu) 

Oblast ešeného území je napojena na vedlejší komunikaci III. t ídy, která je dále napojena na 

silnici t ídy II./4Ř0 Nádražní. Projektem budou vytvo eny nové technické p ípojky Ěsplašková 

kanalizace, plynovod, vedení nap tí, vodovod, dešťová kanalizaceě, které budou adaptovány 

dle technické dokumentace. 

 

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

P edpokládaná doba výstavby je 30 m síců.  

Termín zahájení výstavby se p edpokládá v červenci 2016. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit jako objekt restaurace s kavárnou v navrhovaném komplexu botanických 

skleníků pro relaxaci, konzumaci jídla, pití a p idružených komerčních služeb. 

 

Základní kapacity funkčních jednotek  

 

Celková zastav ná plocha: 1876  m2 

Obestav ný prostor:  9280  m3  

Užitná plocha:   3322,2  m2 

Restaurace + kavárna: 337,6  m2  

Toalety:   52,1  m2      

2 úklidové místnosti:  5,2  m2  

2 šatny:   9,5  m2      

7 skladů:   39,6  m2     

Technická místnost:  3,5  m2   

Prostory terasy:  2277,7  m2   

Kuchyn  + p ípravna:  60,2  m2   

Molo:    268  m2       

Lod nice:   86,9  m2    

Komunikační prostory: 47,2  m2       

Počet uživatelů:  120   

Počet pracovníků:  10  

Počet nadzemních podlaží: 2  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je situována na pozemku v bývalé průmyslové zón , kde se nenacházel žádný objekt. 

Areál lomu Kotouč je doposud využíván jako průmyslová zóna pro t žbu vápence a kameniva. 

Pozemek se nachází na okraji obce. Okolí tvo í les a soust ed ná občanská vybavenost. Okolní 

pozemky jsou zastav ny individuáln  ešenými objekty s různým využitím. V okolí stavby jsou 

navrženy nové plochy pro p ší Ětunel, schodišt ě, které umožňují propojení s různými částmi 

m sta. 

Restaurace je situována na rozmezí relaxační a poznávací zóny celého botanického centra. 

Vstup je p izpůsoben pro návšt vníky botanických skleníků a pomocí teras byl zajišt n výhled 

na celý areál. Stavba se svým umíst ním u jezera vytvá í zázemí pro lod nici. 

 

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

Tvarové ešení stavby ostrých hran vychází z p írodního rázu lomu Kotouč. Půdorys terasy 

s molem do tvaru písmene L, půdorysné, obdélníkové, stavební jádra restaurace, tvo ené 

skeletovým konstrukčním systémem, jsou ukončeny plochou st echou obdélníkového tvaru. P i 

pohledu z vysokých teras lomu je z ejmé, že plocha st echy a plocha terasy ve druhém 

nadzemním podlaží jsou pokryty kamennou dlažbou s p ím sí vápence. Terasa v prvním 

nadzemním podlaží je pokryta palubkami z masivního d eva. Svislý, nosný, skeletový, 

konstrukční systém s kazetovým stropem je tvo en železobetonem C 20/25. Jádro restaurace je 

vyzd no a jako povrchová úprava je použita betonová omítka. Část restaurace v novaná 

zákazníkům je obestav na sklen nou fasádou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Jelikož se jedná o ve ejné komunitní centrum, je navrženo jako pln  bezbariérové, v souladu 

s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i užívaní stavby se vychází z platných norem a 

bezpečnostních p edpisů, které budou v dob  užívání objektu dodržovány. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Stavba je ešena jako novostavba. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Svislý nosný systém je tvo en železobetonovým skeletem C 20/25. Obvodový plášť restaurace 

je z materiálu Porotherm 30 Profi. Vnit ní st ny jsou z cihel Porotherm 30 Profi DRYFIX. Dále 

jsou zde použity nenosné p íčky Porotherm 14 Profi DRYFIX a Porotherm 8 Profi DRYFIX. 

Pro ukotvení výtahové šachty je použita železobetonová zeď. Pro vyzd ní a odhlučn ní 

dešťového svodu Porotherm AKU 25 Z. Celý obvodový plášť je zateplen a omítnut betonovou 

omítkou BSG Plus. Podlaha na kontaktu se zeminou je zateplena polystyrenem EPS 100 a dále 

je tvo ena železobetonovým roštem C 20/25 v místech, kde není vytáp ný prostor. Stropní 

konstrukce je tvo ena železobetonem C 20/25 do kazetového systému. Nosné trámy stropní 

konstrukce jsou od sebe osov  vzdálené 6000 mm. Plochá st echa je vyspádovaná pomocí 

spádových klínů z polystyrenu EPS 100 S a pokryta kamennou dlažbou, až na oplechovanou 

atiku. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební objekt je v rámci ešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

p edpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení 

dle současn  platných norem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

a) technické řešení 

Nejsou p edm tem ešení.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou p edm tem ešení. 
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B.2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt je rozd len do požárních celků a je navržen dle platných p edpisů a norem. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba spadá do I. stupn  požární bezpečnosti. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných p edpisů a norem a splňuje požadavky na zachování únosnosti 

a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb , 

omezení ší ení požáru na sousední stavbu, umožn ní evakuace osob a zví at, umožn ní 

bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

V objektu je navržena úniková cesta, která vede ven z objektu. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

V okolí 5 metrů od budovy se nenachází žádné p ekážky ani ho lavé látky. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Poblíž objektu se nachází vodní plocha jezera. Stavba bude vybavena kou ovými čidly, 

automatickým hasícím systémem a pot ebným počtem ručních hasicích p ístrojů. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Požární zásah není omezen žádným objektem. Stavba vyhovuje zásadám požární bezpečnosti a 

umožňuje dostatečn  velký prostor pro požární techniku. 

 

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

vzduchotechnická zařízení) 

Jelikož není možné v trat všechny vnit ní prostory, bude použita vzduchotechnika, která bude 

vedena kazetovým železobetonovým stropem ústící na st eše. 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba bude vybavena kou ovými čidly, automatickým hasícím systémem a pot ebným počtem 

ručních hasicích p ístrojů. 

 

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

Není p edm tem ešení. 

 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepeln -technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 

norem, vyhlášek a p edpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve W/m2K 

jsou spln ny. 

 

b)energetická náročnost stavby 

Stavba splňuje všechny tepeln  technické požadavky. Dle požadavků na energetickou 

náročnost budov jsou obvodové st ny zatepleny, stejn  jako šikmá i plochá st echa. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro vytáp ní je použito elektrické vytáp ní. 

 

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

 

V trání je navrhováno pomocí vzduchotechniky a p irozeného v trání. Vytáp ní bude ešeno 

vzduchotechnikou – klimatizační jednotkou. Zásobování vodou bude provád no pomocí nové 

vodovodní p ípojky. Odpadové hospodá ství – bude z ízen prostor pro umíst ní kontejnerů v 

rámci lod nice. Srážková voda je odvád na pomocí st ešních vtoků a dešťových svislých svodů. 

V okolí stavby se nep edpokládají zvýšené hladiny vibrací či hluku. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto p ípad  ešeno. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana p ed bludnými proudy je zajišt na ešením elektroinstalace. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není t eba ešit. Technická seizmicita by nem la stavbu ovlivňovat. 

 

 

d) ochrana před hlukem 

Oblast se nenachází v hlukovém pásmu, nejsou pot eba žádná protihluková opat ení. 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou tedy pot eba žádná protipovodňová opat ení. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba leží na povrchu, který pat í do poddolované oblasti. Toto území spadá do ložiskového 

ochranného pásma. Nenachází se zde výskyt metanu. 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Pro stavbu bude vytvo ena nová technická infrastruktura, která je napojena na stávající 

vodovodní a elektrickou p ípojku. Objekt bude dále napojen na splaškovou kanalizaci a 

dešťovou kanalizaci. Elektrická p ípojka bude z ízena z nového sloupu vedení VN. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou p edm tem ešení. 
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B.4 Dopravní ešení 

 

a) popis dopravního řešení 

ešená stavba se nachází v areálu botanického centra, které je p ístupné ze dvou sm rů. 

Z jihovýchodu po silnici III. kde se nachází parkování a hlavní vstup do navrhovaného 

botanického areálu nebo ze západu po silnici III., která vede k zážitkovému hotelu a dále 

k hlavnímu vstupu. Zásobování se k restauraci dostane vytyčenou zpevn nou plochou 

napojující se na zmín nou silnici III.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Oblast ešeného území je napojena na vedlejší komunikaci III. t ídy, která je dále napojena na 

silnici t ídy II./4Ř0 Nádražní. Ulice nádražní spojuje Kop ivnici a Štramberk. 

 

c) doprava v klidu 

Parkování je ešeno podél silnice III. t ídy ve svahu jako terasy. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí stavby jsou navrženy zpevn né plochy pro p ší, které slouží k využití z v tší části 

celého lomu Kotouč a také k propojení ešeného území s centrem m sta. 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

V míst  stavby se jedná o území s tém  rovným terénem, proto nebudou nutné žádné v tší 

úpravy terénu. V míst  stojícího mola budou zapot ebí hrubé terénní úpravy z důvodu 

p izpůsobení vodní hladiny jezera. Budou odstran ny balvany a násypy vápence.  

 

b) použité vegetační prvky 

Areál lomu bude z jižní strany lemován stromy, které jsou také v blízkosti restaurace. Součástí 

botanického centra bude vytvo ena venkovní botanická zahrada. 

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou pot eba žádná biotechnická opat ení. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

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

Stavba nijak nenarušuje životní prost edí b hem užívání či provád ní stavby. 

 

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

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

Stavba bude mít kladný vliv na p írodu a krajinu, dochází ke kultivaci průmyslové oblasti. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chrán ných území Natura 2000. 

 

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

Staveništ  a navržené objekty splňují veškeré podmínky ze záv ru zjišťovacího ízení nebo 

stanoviska EIA. 

 

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

jiných právních předpisů 

V daném území se nenachází navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba restaurace bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhláškou 

26Ř/200ř Sb. z roku 200ř o technických požadavcích na stavby. 

 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

 

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

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

b) odvodnění staveniště 

Nebude brán no p irozenému odtoku vod a dále odvodn ní pomocí navrhovaných 

kanalizačních vedení. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništ  bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí vytvo ené zpevn né plochy a 

napojeno na inženýrské sít . 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provád ní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

Bude pot eba odstranit drobné travní porosty a zdemolovat průmyslové budovy, které území 

obklopují, avšak nezasahují do území výstavby restaurace. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

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

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

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

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není ešením této bakalá ské práce. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

C. Situace stavby  

 

5.1 Vytyčovací situace  

Vytyčovací výkres viz. p íloha č. C.04 

 

5.2 Situace inženýrských sítí  

Koordinační situace viz. p íloha č. C.03 

Situace areálu viz. p íloha č. C.02 

 

5.3 Koordinační situace  

Koordinační situace viz. P íloha č. C.03  

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

SO 01 – Restaurace 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

Účel objektu 

Stavba bude sloužit jako objekt restaurace s kavárnou v navrhovaném komplexu botanických 

skleníků pro relaxaci, konzumaci jídla, pití a p idružených komerčních služeb. Vytvo í prostory 

pro odpočinek a volný čas. 
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Funkční náplň 

Stavba slouží ke koupi a konzumaci jídla a pití, ale také k relaxaci a odpočinku. Posezení 

situované na molu nabídne p íjemné momenty s výhledem na členitost lomu a vodní plochu 

jezera. V druhém nadzemním podlaží si návšt vníci mohou dát občerstvení na zast ešené 

venkovní zahrádce nebo využít venkovního baru s lehátky na opalování. Atmosféru, která je 

typická pro lom Kotouč, navodí fresky trilobitů, zhotovené socha em v dlažb  a na mohutných 

sloupech. 

 

Kapacitní údaje 

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

 

Celková zastav ná plocha: 1588  m2 

Obestav ný prostor:  9280  m3  

Užitná plocha:   3054,2  m2 

Restaurace + kavárna: 337,6  m2  

Toalety:   52,1  m2      

2 úklidové místnosti:  5,2  m2  

2 šatny:   9,5  m2      

7 skladů:   39,6  m2     

Technická místnost:  3,5  m2   

Prostory terasy:  2277,7  m2   

Kuchyn  + p ípravna:  60,2  m2       

Lod nice:   86,9  m2    

Komunikační prostory: 47,2  m2       

Počet uživatelů:  120   

Počet pracovníků:  10  

Počet nadzemních podlaží: 2 
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Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

Založení stavby 

Pod obvodovou konstrukcí se nachází základové pásy z železobetonu t ídy C 20/25, ší ky 600 

mm a hloubky 800 mm. Základové pásy z železobetonu jsou rovn ž umíst ny pod mohutnými 

vnit ními st nami a to ší ky 600 mm a hloubky 800 mm. Pod nosnými sloupy skeletové 

konstrukce se nachází základové patky z železobetonu C 20/25 o ší ce 1000 mm a hloubce Ř00 

mm.  Základové pásy a patky jsou spojeny roznášecí betonovou deskou z železobetonu t ídy 

C20/25, tloušťky 150 mm, která je vyztužená KARI sítí. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou železobetonové sloupy t ídy C 20/25, 300x300 mm, 

umíst ny v osové vzdálenosti 6000 mm, které nesou železobetonový kazetový strop a zároveň 

konstrukci st echy. Obvodovou svislou konstrukci tvo í st ny z materiálu Porotherm 30 Profi. 

Vnit ní st ny jsou z cihel Porotherm 30 Profi DRYFIX. Dále jsou zde použity nenosné p íčky 

Porotherm 14 Profi DRYFIX a Porotherm 8 Profi DRYFIX. Pro ukotvení výtahové šachty je 

použita železobetonová zeď. Pro vyzd ní a odhlučn ní dešťového svodu Porotherm AKU 25 

Z. Celý obvodový plášť je zateplen a omítnut betonovou omítkou BSG Plus. 

 

Vodorovné konstrukce 

V části restaurace je nosná konstrukce podlahy na terénu tvo ena železobetonovou deskou 

C20/25 vyztuženou KARI sítí a zateplena tepelnou izolací EPS 100 Z. Nosná konstrukce 

objektu SO 02 mola je ze d eva Merbau a zachovává stejné půdorysné a výškové rozm ry jako 

podlahová železobetonová deska. Stropní konstrukce je navržena jako monolitický, 

železobetonový, kazetový strop o celkové tloušťce 500 mm. Nosné trámy stropu jsou osov  od 

sebe vzdáleny 6000 mm. 

 

Schodišťové konstrukce a výtah 

Jsou navrhovány dva typy schodišt . V části restaurace je umíst no monolitické schodišt  z 

železobetonu s ší kou ramene 1200mm. Schodišt  je dvouramenné, tvaru U. Nosnou funkci 

schodišt  vytvá í zeď, která podpírá mezipodestu a dále p echází v část zábradlí. Zábradlí je 

tvo ené sklem o tloušťce 20 mm a je p ipevn no ke schodišťovému rameni pomocí nerezových 

držáků o rozm rech 50x50 mm z boční strany. Více výkres č. D3.01. 
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Výtah bude dodán firmou Skylift. Velikost kabiny je 1400x1100mm, aby odpovídal 

požadavkům osob s omezenou schopností pohybu, nosnost 630 kg, maximální rychlost 0,Ř5 

m/s. 

 

Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce st echy je navržena jako monolitická, železobetonová, kazetová konstrukce 

o celkové tloušťce 500 mm. Nosné trámy stropu jsou osov  od sebe vzdáleny 6000 mm. 

Celá st echa je zaizolovaná a spádovaná tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 150/380 mm. 

Srážková voda je odvád na dovnit  dispozice p es st ešní odvodňovací vpusti o prům ru 150 

mm. 

 

Výplně otvorů  

Okna v obvodových konstrukcích jsou hliníková s izolačním dvojsklem. Vstupní dve e jsou 

vyrobeny z bezpečnostního trojskla s hliníkovým rámem a protipožární úpravou. Vnit ní dve e 

jsou p evážn  s hliníkovým rámem. Podrobné informace jsou uvedeny ve výpisech prvků.  

 

Úprava povrchů 

Vnit ní st ny jsou tvo eny systémem Porotherm a jsou opat eny omítkou a nát rem bílé barvy. 

Celý obvodový plášť je zateplen a omítnut betonovou omítkou BSG Plus. 

 

Podlahy 

V prvním nadzemním podlaží je podlaha pokryta d ev nými palubkami z tropického d eva 

Teak a částečn  keramickou dlažbou. V druhém nadzemním podlaží je použita kamenná dlažba 

a částečn  keramická dlažba. Podlahy jsou navrženy, aby vyhovovaly daným kritériím: 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost, hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a zvukové 

izolační vlastnosti. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvo ena modifikovaným asfaltovým pásem Elastek 50 Special 

Mineral, tloušťky 5 mm, který je k podkladu lepen pomocí asfaltového nát ru. 
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Ostatní izolace proti vlhkosti 

V konstrukci ploché st echy je ze strany interiéru použita parozábrana Glastek 40 Al Mineral 

tloušťky 4 mm a ze strany exteriéru hydroizolační asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus 

tloušťky 3 mm. 

 

Tepelná a zvuková izolace 

Celá st echa je zaizolovaná a spádovaná tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 150/380 mm. 

Izolace podlahy na terénu je provedena pomocí tepelné izolace EPS 100 Z, tloušťky 140 + 120 

+140 mm. Obvodový plášť restaurace je opat en tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 100 mm. 

 

Klempířské prvky 

Je použit titanzinkový plech. Podrobný popis jednotlivých prvků je uveden ve výpisu 

klempí ských prvků. 

 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové, st ešní a podlahové konstrukce jsou navrženy podle požadavků ČSN 730540, jejich 

skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

Budova je v souladu se zákony č. 114/1řř2 Sb. o ochran  p írody a krajiny, § 14 zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech, zákonem č. 

Ř6/2002 Sb. o ochran  ovzduší p ed znečišťujícími látkami a výše zmín nými zákony o ZPF a 

LPF. 

 

b) výkresová část 

 - viz seznam p íloh 

 

D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

Není ešením této bakalá ské práce. 
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D.1.4 Technika prost edí staveb 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není ešením této bakalá ské práce. 

 

E. Dokladová část  

 

E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  

Není p edm tem ešení Bakalá ské práce  

 

E.2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není p edm tem ešení Bakalá ské práce  
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7. Závěr 

Úkolem mé bakalá ské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby Restaurace Trilobit v areálu lomu Kotouč, který se nachází ve Štramberku v návaznosti 

na urbanistickou studii lomu Kotouč.  

 

Architektura stavby respektuje krajinný ráz lomu Kotouč. Zásadním prvkem bylo 

vytvo ení funkční, ekonomické a estetické budovy, která je v úzkém vztahu s navrhovaným 

botanickým centrem v lomu. P ínosem tohoto projektu je vytvo ení místa nejen pro stravování, 

ale také pro odpočinek a relaxaci návšt vníků botanického centra. 

 

Hlavním p ínosem této práce bylo získání množství informací o projektové 

dokumentaci staveb. 
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