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ANOTACE 

 KUBA, M.: Interaktivní muzeum II. světové války, Hlučín-Darkovičky: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s. 37. 

Vedoucí práce: Ing. Arch. Tomáš Bindr 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování realizační dokumentace na novostavbu 

interaktivního muzea II. světové války v Hlučíně – Darkovičkách. Bakalářská práce vychází  

z urbanistické studie (Ateliérová tvorba III), architektonické studie (Ateliérová tvorba IV)  

a projektu pro stavební povolení (Ateliérová tvorba Va). Řešený objekt se nachází v areálu 

československého opevnění v Hlučíně – Darkovičkách, v blízkosti pěchotního srubu MO-S 20 

Orel. Z důvodu symetričnosti a objemnému rozsahu řešené stavby je práce zaměřena na pravé 

křídlo objektu. Cíl projektu spočívá v podpoření válečnou historií svázané lokality 

reprezentativní, architektonicky nevšední a naučnou záležitostí. 

 

Klíčová slova:  II. světová válka, československé opevnění, interaktivní expozice, novostavba. 

 

ANNOTATION  

 KUBA, M.: Interactive museum of world war II – Hlučín Darkovičky: Bachelor thesis 

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

of Architecture, 2015, p. 37, Supervisor: Ing. Arch. Tomáš Bindr.  

 The subject of the thesis is the development project for new building of Interactive museum 

of world war II in Hlučín – Darkovičky. Bachelor thesis is  based of urban studies (Ateliérová 

tvorba III), architectural studies (Ateliérová tvorba IV) and documentation for building permit 

(Ateliérová tvorba IV). Object is located in the area of Czechoslovakia border fortifications  

in Hlučín – Darkovičky close to casemate MO-S 20 Orel. Due to the symmetry and tretch size  

of the object work is focused on the right wing of the building. The aim of the project is to support 

the war history tied site representative, architecturally remarkable and educational affairs.    

 

Key words: world war II, Czechoslovakia border fortifications, interactive expositions, new  

         building  
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PŘEHLED POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

C x/x - značka pevnostní třídy betonu 
 

Kč - korun českých 

NN - nízké napětí 

XPS - extrudovaný polystyren  

Sb. - sbírka 

SO - stavební objekt 
 

b.p.v. - Balt po vyrovnání 

č. - číslo 

k.ú. - katastrální území 
 

m - metr, základní délková jednotka 
 

m2 - metr čtvereční 
 

mm - milimetr 

tl. - tloušťka 

ČSN – česká technická norma 
 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CÚZK – český úřad zeměměřičský a katastrální 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 
 

ŽB – železobeton  

PT – původní terén 

ÚT – upravený terén
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ÚVOD 

 

Předmětem řešení této bakalářské je vypracování realizační projektové dokumentace  

na novostavbu interaktivního muzea II. světové války v Hlučíně – Darkovicích. Navrhovaný 

objekt byl rozdělen do dvou částí – část levou a část pravou. Předmětem řešení byla zvolena 

pravá část objektu. Návrh je vysvětlen ve výkresové a textové části této bakalářské práce.   

 

Podkladem pro bakalářskou práci je výstup z předmětu Ateliérová tvorba III  

a Ateliérová tvorba IV ve formě architektonicko-urbanistické studie pod vedením  

Ing. Arch. Tomáše Bindra. Dalším podkladem byla projektová dokumentace pro stavební 

povolení v rámci předmětu Ateliérová tvorba Va pod vedením Ing. Pavla Vlčka, PhD.   

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí – textová část a výkresová část. Část 

první – textová - obsahuje průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky č. 499 stavebního zákona. 

Obsahem průvodní zprávy jsou zejména základní údaje o stavbě a pozemcích, na kterých  

je objekt navrhován. Technická zpráva detailněji popisuje technické, architektonické  

a konstrukční řešení navrhované části stavby. Část druhá – výkresová – obsahuje projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, vizualizace, architektonický detail a návrh interiéru. 

 

Historie obce Hlučín – Darkovice je velmi úzce spjata s historií celého Československa 

a to zejména za dob 2. světové války. Nachází se zde historické opevnění, které sloužilo 

k obraně tehdejšího Československa proti nepřátelsky naladěnému Německu. Osud tohoto 

opevnění byl zpečetěn roku 1938 podpisem Mnichovské dohody. V roce 1945 zde probíhaly 

osvobozovací boje Rudou armádou, ale jinak opevnění své předurčení významně nenaplnilo. 

V dnešní době je zde Areál Československého opevnění patřící Slezskému zemskému muzeu. 

Jedná se o tři pěchotní sruby a jeden řopík. Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce 

ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší tehdejší republiky.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:    Interaktivní muzeum II. světové války 

b) Místo stavby:    Hlučín – Darkovice, 748 01 

Kraj: Moravskoslezský 

  Katastrální území:    Darkovice 624756 

  Parcelní číslo pozemků:  1840, 1837/1, 1837/2, 1834, 1833 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

 Stavebník:     Slezské zemské muzeum 

 Adresa sídla:     Nádražní okruh 31 

      746 46 Opava 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

 Projektant:     Michal Kuba 

 Adresa:     Korunní 74/974 

      709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 Kontakt:    +420 728 126 477  
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 

- katastrální mapa obce Darkovice 

- fotodokumentace stávajícího stavu, vizuální prohlídky a letecké ortofotografické snímky  

- příslušné právní předpisy a normy 

 

A.3  Údaje o území 

 

 a) rozsah řešeného území 

 Řešený objekt se z části nachází na pozemku č.p. 1837/2, na kterém stojí pěchotní srub  

 MO-S  20 Orel a dále na pozemcích č.p. 1834, 1837/1, 1840 a 1833. V blízkosti navrhovaného 

 objektu se nachází nevyužívaná pískovna a budova vodárny. 

  

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

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

 Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

 

 c) údaje o odtokových poměrech 

 Odtok povrchových vod respektuje stávající odtokové poměry, pozemek je mírně svažitý.  

  

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

 nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Dojde ke změně územního plánu dle architektonicko-urbanistické studie. Návrh není v rozporu 

 s územně-plánovací dokumentací. 

 

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,  a  v případě  stavebních  úprav 

podmiňujících  změnu  v užívání  stavby  údaje  o  jejím  souladu  s územně plánovací 

dokumentací 

Návrh je v souladu s územním rozhodnutím. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na změnu území 

Změna území je řešena v rámci celkové architektonicko-urbanistické studie. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace obsahuje respektované požadavky stanovené dotčenými orgány. 

 

i) seznam výjimek a úlevových řešení 

V dokumentaci nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

j) seznam pozemků dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí) 

Parcela č. 1837/1 -2031 m2; ostatní plocha 

Parcela č. 1837/2 -1240 m2; zastavěná plocha - pěchotní srub MO-S 20 Orel  

Parcela č. 1833 -7375 m2; orná půda 

Parcela č. 1834 -194 m2; ostatní plocha 

Parcela č. 1840 -564 m2; ostatní plocha 

Parcela č. 1841 -3121 m2; orná půda 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit jako interaktivní muzeum se zaměřením na období II. světové války.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahují právní předpisy tykající se ochrany kulturních památek. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2001 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

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

právních předpisů 

Všechny požadavky ze strany dotčených orgánu jsou splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V dokumentaci nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů) 

Zastavěná plocha celkem: 1415 m2 

Levá část (není předmětem BP): 955 m2 

Pravá část (předmětem BP): 460 m2  

Obestavěný prostor celkem: 16 980 m3 

Obestavěný prostor – pravá část (předmětem BP): 5 520 m3 

Parkování: 87 parkovacích stání pro osobní automobily, 3 pro autobusy a 5 pro osoby 

s tělesným handicapem 

 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí apod.) 

Objekt bude napojen na přípojku elektřiny, plynu a vody v rámci obce Darkovice  

a na nově zřízenou přípojku splaškové kanalizace. Dešťová voda bude z prostoru střechy  

i z prostoru parkoviště odváděna do nově zřízené vsakovací jímky na jižní straně pozemku. 

Vytápění objektu muzea bude řešeno v rámci klimatizační jednotky umístěné v suterénu 

stavby.    

 

  



15 
 

j) základní předpoklady výstavby 

Časový harmonogram stavebních prací je stanoven na jeden rok. Začátek výstavby  

je naplánován 1. 3. 2016, konec výstavby na 1. 3. 2017. 

 

k) orientační náklady stavby 

250 000 000 Kč 

 

 

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

 

S0 01  Řešený objekt – pravá část (předmětem BP)  

S0 02  Řešený objekt – levá část (není předmětem BP) 

S0 03  Zpevněné plochy 

S0 04   Příjezdová komunikace 

S0 05  Parkovací plocha 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby  

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází na území mezi obcemi Darkovičky a Darkovice, ale patří  

do katastrálního území obce Darkovic. Jedná se o tyto parcely: 1837/1, 1837/2, 1833, 

1834, 1840, 1841. Pozemek je svažitý a navrhovaný objekt tento fakt respektuje.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na základě geologického průzkumu získaného z geologické mapy je patrné, že řešené 

území je součásti paleozoika Nízkého Jeseníku, který je tvořený hlínami, sprašemi, písky 

a štěrky. V roce 1933 při výstavbě pěchotního srubu MO-S 20 Orel, měl původně tento 

objekt sloužit jako vstupní objekt do dělostřelecké tvrze avšak navzdory nestabilního 

podloží byl tento předpoklad zamítnut. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaný objekt se nenachází v bezprostřední blízkosti ochranného pásma. 

 

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

Pozemky navrhovaného objektu nezasahují do záplavového a poddolovaného území. 

 

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

na  odtokové poměry v území 

Navrhovaný objekt nemá vliv na okolní zástavbu, na pozemky ani na životní prostředí. 

Odtokové poměry zůstanou zachovány.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Lokalita navrhovaného objektu nevyžaduje demolici jiných staveb. Při zřizování 

staveniště budou odstraněny současné keře a dva stromy, které zasahují do prostoru 

budoucí stavby. Jedná se o listnatý druh stromu o celkové výšce cca 3 metry a obvod 

kmene nepřesahuje 80 cm. V tomto případě není třeba povolení k demolici dřevin a jednání 



17 
 

není v rozporu se zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V průběhu výstavby 

je předpokládaná výsadba stromů a keřů. 

 

g) požadavky na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu   

nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Řešené území navrhované stavby nepatří do kategorie ZPF. 

 

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

a technickou infrastrukturu) 

Napojení na hlavní dopravní komunikaci spojující obce Darkovice a Darkovičky – silnice III. 

třídy č. 4698 (Dlouhá) – je plánováno rozšířením současné cesty vedoucí kolem řešeného 

území navazující kolmo na ulici Dlouhou. Pod hlavní komunikací vedou inženýrské sítě, 

konkrétně elektrické vedení, pitná voda a plynovodné potrubí. Detailnější řešení napojení  

na inženýrské sítě není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1  účel užívání stavby a základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účel užívání stavby slouží jako volná expozice zaměřená  na problematiku II. světové války 

v rámci 1.NP a z části 1.PP. Druhou část 1.PP tvoří zázemí zaměstnanců a zázemí muzea. 

Vložené 2.NP bude využíváno jako prostor galerie s kavárnou. Předpokládaný počet 

pracovníků je 15-20. Předpokládaný počet návštěvníku je odhadován na 100-150. 

 

B.2.2  celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) urbanismus  

Navrhovaný objekt vychází z urbanistické studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba III. 

Základním konceptem řešeného území bylo podpoření dané lokality vytvořením 

reprezentativních prvků s ohledem na problematiku československého opevnění a jeho 

historických souvislostí. V areálu se nachází 3 pěchotní sruby – MO-S 18 Obora,  

MO-S 19 Alej, který dnes slouží jako plnohodnotně vybavený prezentační prostor  
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pro veřejnost a MO-S 20 Orel – zástupci těžkého opevnění. Do kategorie lehkého opevnění 

spadá tzv. řopík, tj. vzor 37, A140Z. Pěchotní srub MO-S 20 Orel se nachází v západní části 

areálu a tvoří úzkou spojitost s navrhovaným objektem. Severně od historického bunkru  

se nachází nevyužívaná pískovna, která byla urbanisticky navrhována jako místo střelnice. 

Východně od objektu je hlavní příjezdová cesta spojující obce Darkovice a Darkovičky a také 

navrhovaný prostor parkoviště pro 87 osobních automobilů, 3 autobusy a 5 míst pro osoby 

s tělesným handicapem. Genius Loci této lokality je opravdu citelný. Průseky v lese  

ve směrech palebných vějířů jednotlivých pěchotních srubů nebo také mohutnost těchto staveb 

vytváří dojem síly a přesvědčení. 

 

b) architektura  

Architektonický návrh vznikal na základě myšlenky spojené s historickou souvislostí 

československého opevnění. Pohraniční fortifikační systém vznikal na základě obrany 

československého státu proti nepřátelsky naladěnému Německu. V roce 1938 po podepsání 

Mnichovské dohody byl ovšem osud opevnění zpečetěn a mimo některé lokální bojové akce 

při osvobozování tehdejšího Československa nebylo jejich předurčení významně naplněno. 

Ovšem svou masivní konstrukcí zde stojí dodnes. Jejich důležitost byla dávno opomenuta. 

Bakalářská práce řeší část objektu, který vychází z těchto souvislostí a podporuje význam 

tehdejší situace. Návrh vychází z hlavní nosné myšlenky založené na fiktivním výbuchu granátu 

z poza pěchotního srubu MO-S 20 Orel. Tvarově návrh odpovídá stanovené myšlence  

a doplňuje jí svou citelnou gradací střešní konstrukce. Vstupní část do objektu je situována 

v bezprostřední blízkosti masivní konstrukce stěny bunkru a dodává tak už při vstupu určitou 

vážnost tehdejší situace. První patro řešeného objektu je pojato volnou expoziční plochou 

s recepcí a maketami simulující vojenskou techniku válečné doby fungující na principu 

interaktivního využití. Druhé patro je koncipováno jako vložená empora, která slouží 

návštěvníkům zejména jako prostor kavárny a galerie. Pozemek řešeného území je svažitý  

a návrh jeho svažitost respektuje, z čehož vyplývá částečně podsklepené spodní patro.  

Jeho způsob využití je rozdělen na dvě části. První část je součástí expozice navazující na první 

nadzemní podlaží včetně hygienického zařízení a část druhá je navržena jako zázemí  

pro zaměstnance muzea, prostor pro sklady, archiv či depozitář. Architektura exteriéru spočívá 

v členěné skleněné fasádě zaklesnuté do tvarově nápadité střešní konstrukce, která svým tvarem 

evokuje v člověku nesourodost, atypičnost, explozi. Spodní patro, resp. stěny vystupující  

do jeho nadzemní části odpovídají tvarům fortifikační filozofie doplněné o úzké skleněné 
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výplně. Objekt byl pomyslně rozdělen na dvě části – část levou a část pravou  

a předmětem této bakalářské práce je část pravá.  

 

B.2.3  dispoziční a provozní řešení 

 

Řešená část objektu má 2 vchody – hlavní vchod z bezprostřední blízkosti pěchotního srubu 

v úrovní 1.NP a druhý vchod je orientovaný v rámci 1.PP a je určen jako vstupní pro personál, 

výstupní pro návštěvníky. Dispoziční řešení 1.PP je rozděleno na dva funkční celky.  

1. je vyhrazen návštěvníkům, 2. zaměstnancům a celkovému zázemí muzea. Všechna patra jsou 

propojena centrálním výtahem.  

 

B.2.4  bezbariérové využívání stavby 

 

Celý objekt a jeho okolí je navrhováno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška byla 

respektována i při návrhu rozměrů chodeb, dveří, manipulačních prostorů a chodníků,  

které budou opatřeny vodící čárou pro osoby se zrakovým handicapem.  

 

B.2.5  bezpečnost při užívání stavby 

 

Běžné užívání řešeného objektu nevystavuje návštěvníky ani zaměstnance riziku nebezpečí 

úrazu. Prostor schodiště v 1.NP je opatřen hliníkovým zábradlím ve výšce 1100 mm, stejně 

jako v případě vložené empory tvořící 2.NP. Interaktivní expozice budou opatřeny provozním 

řádem a zaměstnanci muzea budou proškoleni výrobcem. Uživatel stavby dostane kompletní 

příručku ohledně všech zařízení, kterými objekt disponuje.  

 

B.2.6  základní charakteristika objektu 

 

a) stavební řešení 

Realizace novostavby bude probíhat v rámci všech platných norem, vyhlášek a ustanovených 

pravidel daných stavebním zákonem odpovídající realizační činnosti. Stavební práce budou 

probíhat za účasti odborných certifikovaných stavebních firem. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém navrhovaného objektu je tvořený monolitickým železobetonovým 

kombinovaným skeletovo-stěnovým systémem. Obvodové stěny jsou založeny na 

železobetonových základových pásech, sloupy na základových železobetonových 

dvoustupňových patkách. Základová spára je v hloubce 5,050 mm pod úrovní ±0,000. Třída 

betonu byla navržena C 20/25 avšak detailnější návrh navrhne statik. Konstrukce stropu nad 

1.PP je tvořena křížem vyztuženou železobetonovou deskou a železobetonovými průvlaky. 

Stropní železobetonová deska nad 1.NP je v místě průniku železobetonových sloupů vyztužena 

hlavicemi. Konstrukce atypické střechy spočívá na hlavním nosném prvku ve formě ocelového 

příhradového vazníku, který je připevněn k železobetonovým sloupům. Na ten je tuhým spojen 

přivařen ocelový rám přenášející zatížení od střešní roviny. Objekt bude částečně zateplen 

z vnější strany, částečně z vnitřní. Oplechování střešní krytiny je navrženo z titan-zinkového 

plechu. Odvodnění střechy bude zajištěno střešními odtoky. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet není předmětem této bakalářské práce, avšak souběžně probíhá v rámci 

diplomové práce studenta VŠB-TUO, Fakulty stavební, katedry stavební mechaniky, Bc. 

Michala Křístka pod vedením Ing. Víta Křivého, PhD.    

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Prostory technického zázemí objektu jsou navrženy v levé části objektu, která není předmětem 

této bakalářské práce.  

 

b) výpis technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.2.8  Požární bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem této bakalářské práce, avšak všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby 

v případě vzniku požáru byly odolné minimálně pod dobu vyhrazenou pro evakuaci 

návštěvníků a zaměstnanců. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

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

 

Řešený objekt je navrhován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Respektuje: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 

 

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti bývalé pískovny, avšak detailnější geologický  

průzkum bude proveden pověřeným geologem.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Pod hlavní komunikací vedou inženýrské sítě, konkrétně elektrické vedení NN, vodovodní 

potrubí, plynovodní potrubí a splašková kanalizace. Odvod deštové vody ze střechy a z prostoru 

parkoviště bude sveden do nově vybudované vsakovací jímky. Objekt bude napojen  

na inženýrské sítě ve východní části objektu.  

 

B.4  Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Objekt je přístupný přímo z parkoviště, jež je součástí navrhovaného objektu. Parkoviště  

je napojeno na boční cestu, která se kolmo napojuje na cestu hlavní.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhovaný objekt se nachází poblíž silnice III. třídy č. 4698, která spojuje obce Darkovičky 

a Darkovice. Je plánováno rozšíření současné cesty o jeden jízdní pruh vedoucí kolem řešeného 

území navazující kolmo na hlavní komunikaci. Nově rozšířenou cestou bude zajištěna 

bezproblémová komunikační vazba dostupnosti k navrhovanému objektu. 

 

c) doprava v klidu 

Součástí navrhovaného objektu je i nové parkoviště s kapacitou 87 parkovacích stání pro 

osobní automobily, 3 pro autobusy a 5 pro osoby s tělesným handicapem. 

 

d) chodníky pro pěší a cyklistické trasy 

Chodníky jsou kolem řešeného objektu tvořeny zámkovou dlažbou. Cyklistické trasy vedou 

kolem celého areálu československého opevnění. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Stávající terénní úpravy budou kompletně v průběhu stavebních prací rekonstuovány za účelem 

dosažení navrhovaných terénních úprav. 

 

b) použité vegetační prvky 

Výsadba jednotlivých stromů a keřů bude po dokončení stavebních prací realizována na základě 

situačního výkresu. 

 

c) biotechnické opatření 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vlivy stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a to jak v době výstavby, tak v době 

užívání stavby. Odpady budou sváženy na skládku. Návrh je plně v souladu se zákonem  
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č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve které je stanovený katalog  

a seznam nebezpečných odpadů.  

 

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Naopak doplnění řešené území  

o výsadbu nových dřevin v rámci podpoření ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
 

Není předmětem této bakalářské práce. 
 

 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 

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

podle jiných právních prředpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba nebude nebezpečná pro okolní obyvatelstvo v průběhu výstavby ani v průběhu užívání 

stavby. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 

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

Není předmětem této bakalářské práce.  

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude řešeno stávajícím kanalizačním vedením. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace v rámci řešeného území bude využívat stávající napojení na silnici III. třídy  

č. 4698. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na sousední pozemky. V okolí se nachází pouze 

budova místní vodárny, na kterou proces výstavby nebude mít negativní vliv. 

 

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

dřevin  

Staveniště bude oploceno a bude zabráněno vniku nepovolaných osob. Lokalita navrhovaného 

objektu nevyžaduje demolici jiných staveb. Při zřizování staveniště budou odstraněny současné 

keře a dva stromy, které zasahují do prostoru budoucí stavby. Jedná se o listnatý druh stromu  

o celkové výšce cca 3 metry a obvod kmene nepřesahuje 80 cm. V tomto případě není třeba 

povolení k demolici dřevin a jednání není v rozporu se zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny. V průběhu výstavby je předpokládaná výsadba stromů a keřů. 

 

f) maximální zábory pro staveniště dočasné/trvalé 

Řešené území navrhované stavby nepatří do kategorie ZPF. 

 

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

Odpady budou sváženy na skládku. Návrh je plně v souladu se zákonem  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve které je stanovený katalog  

a seznam nebezpečných odpadů.   

 

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

Výkopové práce, které budou prováděny mechanickými stroji. Vykopaná zemina bude po dobu 

výstavby umístěna v jižní části řešeného území a po ukončení prací bude využita jako materiál 

pro terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a to jak v době výstavby, tak v době 

užívání stavby. Odpady budou sváženy na skládku. Návrh je plně v souladu se zákonem  
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č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve které je stanovený katalog  

a seznam nebezpečných odpadů. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě není potřeba úprav pro bezbariérové využívání okolních staveb.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Po dobu výstavby se nepočítá se spuštěním provozu stavby.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

Výkresy situací jsou umístěny v příloze:   C01 Architektonická situace 

       C02 Koordinační situace 
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH  

 A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

Účel objektu 

Objekt bude sloužit jako interaktivní muzeum zaměřené na problematiku II. světové války. 

 

Funkční náplň 

Hlavní funkční náplní v rámci 1.NP a 1.PP budou expoziční záležitosti ve formě interaktivních 

tabulí, stolů, vitrín a maket bojové techniky tehdejší doby fungujících na principu interaktivního 

využití. 2.NP bude sloužit jako galerie s kavárnou.   

 

Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha celkem: 1415 m2 

Levá část (není předmětem BP): 955 m2 

Pravá část (předmětem BP): 460 m2  

Obestavěný prostor celkem: 16 980 m3 

Obestavěný prostor – pravá část (předmětem BP): 5 520 m3 

Parkování: 87 parkovacích stání pro osobní automobily, 3 pro autobusy a 5 pro osoby 

s tělesným handicapem. 

 

Architektonické a dispoziční řešení 

Architektonický návrh vznikal na základě myšlenky spojené s historickou souvislostí 

československého opevnění. Pohraniční fortifikační systém vznikal na základě obrany 

československého státu proti nepřátelsky naladěnému Německu. V roce 1938 po podepsání 

Mnichovské dohody byl ovšem osud opevnění zpečetěn a mimo některé lokální bojové akce 

při osvobozování tehdejšího Československa nebylo jejich předurčení významně naplněno. 

Ovšem svou masivní konstrukcí zde stojí dodnes. Jejich důležitost byla dávno opomenuta. 
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Bakalářská práce řeší část objektu, který vychází z těchto souvislostí a podporuje význam 

tehdejší situace. Návrh vychází z hlavní nosné myšlenky založené na fiktivním výbuchu granátu 

z poza pěchotního srubu MO-S 20 Orel. Tvarově návrh odpovídá stanovené myšlence  

a doplňuje jí svou citelnou gradací střešní konstrukce. Vstupní část do objektu je situována 

v bezprostřední blízkosti masivní konstrukce stěny bunkru a dodává tak už při vstupu určitou 

vážnost tehdejší situace. První patro řešeného objektu je pojato volnou expoziční plochou 

s recepcí a maketami simulující vojenskou techniku válečné doby fungující na principu 

interaktivního využití. Druhé patro je koncipováno jako vložená empora, která slouží 

návštěvníkům zejména jako prostor kavárny a galerie. Pozemek řešeného území je svažitý  

a návrh jeho svažitost respektuje, z čehož vyplývá částečně podsklepené spodní patro. Jeho 

způsob využití je rozdělen na dvě části. První část je součástí expozice navazující na první 

nadzemní podlaží včetně hygienického zařízení a část druhá je navržena jako zázemí pro 

zaměstnance muzea, prostor pro sklady, archiv či depozitář. Architektura exteriéru spočívá 

v členěné skleněné fasádě zaklesnuté do tvarově nápadité střešní konstrukce, která svým tvarem 

evokuje v člověku nesourodost, atypičnost, explozi. Spodní patro, resp. stěny vystupující  

do jeho nadzemní části odpovídají tvarům fortifikační filozofie doplněné o úzké skleněné 

výplně. Řešená část objektu má 2 vchody – hlavní vchod z bezprostřední blízkosti pěchotního 

srubu v úrovní 1.NP a druhý vchod je orientovaný v rámci 1.PP a je určen jako vstupní pro 

personál, výstupní pro návštěvníky. Dispoziční řešení 1.PP je rozděleno na dva funkční celky. 

1. je vyhrazen návštěvníkům, 2. zaměstnancům a celkovému zázemí muzea. Všechna patra jsou 

propojena centrálním výtahem. 

 

Výtvarné řešení 

V objektu se nenacházejí významná umělecká doba. Objekt je umělecky pojat v rámci dodržení 

symboliky týkající se problematiky II. světové války.  

 

Materiálové řešení 

Objekt je navržený jako železobetonový monolitický kombinovaný skeletovo-stěnový systém. 

Obvodové stěny v rámci 1.PP jsou z železobetonu, zbytek svislých konstrukcí tvoří strukturální 

skleněná fasáda. Hlavní nosnou konstrukci střechy zajištuje příhradový ocelový vazník a 

ocelový rám příčně vyztužený I profily.  
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Bezbariérové užívání 

Celý objekt a jeho okolí je navrhováno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška byla 

respektována i při návrhu rozměrů chodeb, dveří, manipulačních prostorů a chodníků,  

které budou opatřeny vodící čárou pro osoby se zrakovým handicapem.  

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Technologický provoz řešeného objektu (vytápění, ventilace, klimatizace) spočívá  

na automatizovaném systému TZB. Dále není předmětem této bakalářské práce. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti budovy 

 

Stavebně technické řešení 

Realizace novostavby bude probíhat v rámci všech platných norem, vyhlášek a ustanovených 

pravidel daných stavebním zákonem odpovídající realizační činnosti. Stavební práce budou 

probíhat za účasti odborných certifikovaných stavebních firem. 

 

Příprava a zemní práce 

Před započetím zemních prací je potřeba úprava terénu. Prvním krokem bude odstranění zeleně 

ve formě keřů a nízkých stromů. Dále se bude jednat o sejmutí ornice do hloubky 300mm. 

Objekt se vytyčí podle vytyčovacího výkresu (viz vytyčovací výkres). Dalším krokem přijdou 

na řadu výkopové práce, které budou prováděny mechanickými stroji. Vykopaná zemina bude 

po dobu výstavby umístěna v jižní části řešeného území a po ukončení prací bude využita jako 

materiál pro terénní úpravy.  

 

Základové konstrukce 

U navrhovaného objektu se vyskytují dva druhy základových konstrukcí.  

Pod železobetonovými obvodovými stěnami se nachází železobetonové pásy rozšířené na 

každou stranu o 200 mm. Pod sloupy se nachází železobetonové dvoustupňové patky  

o rozměrech 1000 x 1000 x 600 mm a 1500 x 1500 x 450 mm splňující roznášecí úhel 60°.  

Základová spára je v hloubce 5,050 mm pod úrovní ±0,000. 

 

  



30 
 

Svislé nosné konstrukce 

Svislý konstrukční nosný systém je tvořený monolitickým železobetonovým kombinovaným 

skeletovo-stěnovým systémem. Třída betonu byla navržena C 20/25 avšak detailnější návrh 

navrhne statik. Nosné stěny v rámci 1.PP mají šířku 400 mm a přenášejí zatížení od stropu  

nad 1.NP. Železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 mm přenášejí zatížení ze střešní 

konstrukce, vloženého patra (2.NP), stropu nad 1.NP až do základových patek.  

 

Svislé nenosné konstrukce  

Příčky v rámci 1.PP budou tvořeny na principu systému Porotherm 14 P+D P8 na maltu 

Porotherm TM v případě vzájemného oddělení místností a Porotherm 8 P+D P10 na maltu 

Porotherm v případě vzájemného oddělení WC kabinek. Prostor 1. NP a 2. NP je tvořený 

obvodovou strukturální skleněnou fasádou WICTEC 50 od firmy Wicona.   

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Mezi vodorovné nosné konstrukce patří železobetonové průvlaky o rozměrech 500 x 300 mm. 

Konstrukce stropu nad 1.PP je tvořena křížem vyztuženými deskami o tloušťce 240 mm.  

Oba případy jsou navrhovány z betonu 30/35 z důvodu velkých rozponů mezi jednotlivými 

prvky, avšak detailnější návrh provede statik. Konstrukce stropu nad 1.NP je tvořena 

železobetonovou deskou o tloušťce 240 mm a v místě protnutí železobetonového sloupu  

je deska vyztužena pomocí vyztužené hlavice o rozměrech 1500 x 1500 x 150 mm. 

 

Konstrukce střechy 

Hlavní nosnou konstrukcí atypické střechy je ocelový příhradový vazník tvořený I profily  

200 x 200 mm, který má sklon 8,5° a je připevněn k železobetonovým sloupům. K vazníku  

je tuhým spojem přivařený ocelový rám rozměrech 300 x 300 mm, který je v podélném směru 

vyztužený ocelovými profily 300 x 200 mm. Sklon ocelového rámu je v příčném směru 12,5° 

a ve směru podélném 8,5° Na ocelový rám je mechanicky přikotven trapézový plech  

o výšce160mm. Následuje parozábrana Fatrafol 810 tloušťky 2 mm. Do trapézového plechu  

je v příčném směru ukotven dřevěný hoblovaný hranol 50 x 100 mm a prostor mezi něj  

je vyplněn tepelnou izolaci z PIR desek. V podélném směru je umístěn hoblovaný hranol  

150 x 100 mm, jehož okolní prostor má totožnou výplň. Do hranolu je kotvena OSB deska, 

která tvoří podklad pro prostorovou smyčkovou rohož s kontaktní folií Vapozinc tloušťky  

20 mm, která tvoří podklad pro střešní titan zinkovou plechovou krytinu tvořenou na principu 
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dvojité stojaté drážky Rheinzink tloušťky 0,6 mm. Skladba střešní konstrukce je uvedena  

ve výpisu skladeb. Odtok střešní roviny bude zajištěn pomocí střešních vpustí o průměru 150 

mm. Vpust bude navazovat na šikmé potrubí vedené interiérem po boku ocelového 

příhradového nosníku. Voda odtéká do nově vybodovaného odtokového potrubí směrem  

do vsakovací jímky.  

 

Tepelná izolace 

Obvodové konstrukce pod úrovní terénu budou zatepleny tepelnou izolací ISOVER z XPS  

o šířce 200 mm. Obvodové konstrukce mimo úroveň terénu budou v rámci zachování estetiky 

pohledového betonu zateplovány vnitřní tepelnou izolací tvořenou zděnou tepelně izolační 

přizdívkou Multipor o šířce 200 mm. Tepelná izolace v rámci střešní konstrukce bude tvořena 

PIR deskami o různých šířkách.  

 

Podhledy 

Pohledy budou tvořeny sádrokartonovými deskami o tloušťce 15 mm s povrchovou úpravou  

a budou mechanicky kotveny do stropní desky.  

 

Schodiště 

Schodiště mezi 1.NP a 1.PP je navržené jako jednoramenné o celkovém počtu 25 stupňů. Výška 

mezipodesty je v úrovni -1,920 mm. Výška schodišťového stupně je 160 mm a šířka 300 mm. 

Schodiště je uloženo 150 mm do nosných stěn o šířce 400 mm.  

 

Podlahy 

Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Podlahy splňují základní 

akustické a tepelné požadavky. Druh jednotlivých nášlapných vrstev jsou navrhovány jako 

keramická dlažba Rako. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní povrchy jsou upravovány pouze v 1.PP. Svislé konstrukce jsou omítnuty 

vápenocementovou omítkou Weber a opatřeny bílým nátěrem. V případě hygienického zařízení 

se jedná o keramický obklad Rako do výšky 2500 mm. 
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Výplně otvorů 

Všechny výplně jednotlivých stavebních otvorů splňují tepelné, protipožární a akustické 

požadavky. Viz výkres výpisu výrobků. 

 

Klempířské výrobky 

Bližší popis je uveden ve výpisu klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Bližší popis je uveden ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Bližší popis je uveden ve výpisu truhlářských výrobků. 

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Běžné užívání řešeného objektu nevystavuje návštěvníky ani zaměstnance riziku nebezpečí 

úrazu. Prostor schodiště v 1.NP je opatřen hliníkovým zábradlím ve výšce 1100 mm, stejně 

jako v případě vložené empory tvořící 2.NP. Interaktivní expozice budou opatřeny provozním 

řádem a zaměstnanci muzea budou proškoleni výrobcem. Uživatel stavby dostane kompletní 

příručku ohledně všech zařízení, kterými objekt disponuje. 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti bývalé pískovny, avšak detailnější geologický 

průzkum bude proveden pověřeným geologem. Stavba splňuje akustické a tepelněizolační 

předpisy. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Není předmětem této bakalářské práce. Všechny konstrukce by měli navrženy tak, aby 

v případě vzniku požáru byly odolné minimálně pod dobu vyhrazenou pro evakuaci 

návštěvníků a zaměstnanců. Tuto odbornou dokumentaci bude vypracovávat pověřený technik. 
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b) výkresová část 

 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

D03 Základy 1:50 15xA4 

D04 Půdorys 1.PP 1:50 15xA4 

D05 Půdorys 1.NP 1:50 12XA4 

D06 Půdorys 2.NP 1:50 12XA4 

D07 Řez A=A´ 1:50 10XA4 

D08 Konstrukce stropu nad 1.PP 1:50 12XA4 

D09 Konstrukce střechy 1:50 16XA4 

D10 Půdorys střechy 1:50 12XA4 

D11 Pohledy 1:100 12XA4 

D12 Výpisy prvků - A4 

D13 Vizualizace exteriéru - A3 

D14 Architektonický detail 1 1:10 4XA4 

D15 Architektonický detail 2 1:20 12XA4 

D16 Návrh interiéru 1:100 3X1,5 A4 

D17 Vizualizace interiéru - A3 

 

 

D.1.2 Stavebně technické řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracovaných podle 

právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektem 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 
 

 V rámci bakalářské práce byla zpracována projektová dokumentace na téma 

vycházející z předešlé urbanisticko-architektonické studie pod názvem Interaktivní muzeum 

II. světové války v Hlučíně – Darkovičkách. Řešená část projektu je zpracována do částečné 

fáze projektové dokumentace pro provádění staveb.  

 Cílem projektu bylo podpoření dané lokality, která má úzkou spojitost s historií 

Československého státu za dob předválečných a válečných. Při navrhování byl kladen důraz 

na estetičnost, symboliku a v neposlední řadě na správné dodržení proporcí navrhovaného 

objektu.  

 Hlavním přínosem této práce jsou určitě bohaté zkušenosti načerpané z odborných 

konzultací pod vedením zkušených specialistů a odborníků, které budu dále využívat ve svém 

studiu a budoucí praxi.  
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SEZNAM VÝKRESŮ 

 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

C01 Architektonická situace 1:250 A1 

C02 Koordinační situace 1:250 A1 

D03 Základy 1:50 15xA4 

D04 Půdorys 1.PP 1:50 15xA4 

D05 Půdorys 1.NP 1:50 12XA4 

D06 Půdorys 2.NP 1:50 12XA4 

D07 Řez A=A´ 1:50 10XA4 

D08 Konstrukce stropu nad 1.PP 1:50 12XA4 

D09 Konstrukce stropu 1:50 16XA4 

D10 Půdorys střechy 1:50 12XA4 

D11 Pohledy 1:50 12XA4 

D12 Výpisy prvků - A4 

D13 Vizualizace exteriéru - A3 

D14 Architektonický detail 1 1:10 4XA4 

D15 Architektonický detail 2 1:20 12XA4 

D16 Návrh interiéru 1:100 3X1,5 A4 

D17 Vizualizace interiéru - A3 

 

  



37 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 
 

a) literatura 

Vyhláška č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb 

 ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků  

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 3050 – Zemní práce  

ČSN 734108 – Šatny, umývárny, záchody  

NEUFERT, F.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

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

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

užívání staveb  

 

b) internetové zdroje 

www.cuzk.cz 

cs.wikipedia.org  

www.szm.cz 

www.rako.cz 

www.wicona.cz  

www.rheinzink.cz 

www.wienerberger.cz 

www.tzb-info.cz 

www.google.cz/maps 



38 
 

c) použitý software 

ArchiCad 17 

Adobe Photoshop CS5 

Artlantis 5 

Microsoft Office 2013 

  

  



39 
 

PODĚKOVÁNÍ 

  

 V prvé řadě bych rád poděkoval panu Ing. Arch. Tomáši Bindrovi za jeho čas věnovaný 

společným konzultacím, trpělivost při řešení mnohdy náročných záležitostí a také za obohacení 

o osobní zkušenosti z oboru a praxe.  

 Také bych rád poděkoval svému konzultantovi z oboru pozemního stavitelství panu  

Ing. Pavlovi Vlčkovi, PhD. za užitečné rady při konzultacích a za snahu vyjít studentům vstříc  

i mimo své konzultační hodiny.  

 Poděkovaní také patří Ing. Vítu Křivému, PhD. a Bc. Michalovi Křístkovi za užitečné 

rady při vymýšlení atypické konstrukce střechy a celého konstrukčního systému stavby.  

 V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své přítelkyni, rodině a také spolužákům,  

za jejich nekonečnou podporu při studiu.  


