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Anotace 

 

 PYTLÍK David, Restaurace "U Dvora" v Hýlově, Bakalá ská práce, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury 226, 2015, Vedoucí práce: 

Ing. arch. Pavla Herzanová, CSc. 

 

 Úkolem bakalá ské práce byl návrh novostavby restaurace na území Hýlova, části 

města Klimkovice v okrese Ostrava-město. Jedná se o jednopodlažní objekt. Objekt je 

funkčně rozdělen na prostory pro ve ejnost a prostory pro zaměstnance. P i návrhu byla 

zohledněna orientace v či světovým stranám. Prostor pro návštěvníky restaurace je smě ován 

na jih a má prosklenou fasádu. Prostory pro zaměstnance a provoz restaurace je umístěn na 

sever, tato část má zděný obvodový plášť.  

  

D raz byl kladen na jednoduchost a čitelnost stavby s kvalitními materiály. Návrh 

objektu je kombinací železobetonového skeletu a zdícího systému Porotherm. Cílem bylo 

vytvo it p íjemné místo pro stravování.  

 

 

Klíčová slova 

 

Restaurace, novostavba, Hýlov, Klimkovice, systém porotherm, plochá st echa, kuchyně. 
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 Annotation 

 

 PYTLÍK David, Restaurant "U Dvora" in Hýlově, Bachelor thesis. VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of civil engineering, Department of Architecture 226, 2015, 

Supervisor: Ing. arch. Pavla Herzanová, CSc. 

 

The assignment of this thesis was the design of new restaurants in the territory Hýlov, 

part of Klimkovice in Ostrava-city. It is a single-storey building. The building is functionally 

divided into public spaces and spaces for employees. During the design was také into 

consideration orientation towards the cardinal points. Spaces for guest is focused on the south 

and has a glass facade. Spaces for employees of the restaurant is located to the north, this part 

has brick siding. 

 

The emphasis was on simplicity and legibility of construction with quality materials. 

Design of the building is a combination of reinforced concrete frame and brick system 

Porotherm. The goal was to create a comfortable place to eating. 

 

Klíčová slova 

 

Restaurant, new building, Hýlov, Klimkovice, systém Porotherm, flat roof, kitchen. 
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Seznam použitého značení 

 

Bpv. – Balt po vyrovnání 

C x/x – značka pevnostní t ídy betonu 

č. – číslo 

ČSN – Česká technická norma 

ČÚZK – Český ú ad zeměmě ičský a katastrální 

DN – dimenze potrubí 

DPH – daň z p idané hodnoty 

ha – hektar 

Kč – koruny české 

m – metr 

m
2 – metr čtvereční 

m
3
 – metr krychlový 

m. n. m. – metry nad mo em 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

p.č. – parcelní číslo 

B xxx – označení oceli 

Sb. – sbírka 

SO – stavebné objekt 

tl. - tloušťka 

v.č. – výkres číslo 

ŽB – železobeton 
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Úvod  

 

 Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby restaurace na p.č. 23Ř7/4 v Hýlově, části města Klimkovice v okrese Ostrava-

město. Studii na tento projekt jsem zpracoval v rámci ateliérové tvorby II.  

 

 Návrh měl vytvo it p íjemné místo pro stravování a odpočinek. Stavba je navržena 

v jednoduchém a čitelném designu. Objekt je funkčně rozdělený na 2 části. Jedna slouží jako 

odbytová místnost pro hosty a druhá pro zaměstnance a provoz restaurace. Fasáda odbytové 

části pro hosty je prosklená z 3 stran. Tato fasáda má zajistit dobré osvětlení a pocit propojení 

s venkovním prostorem. Fasáda provozní části je zděná pomocí systému Porotherm.  

 

 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 požadavk . 
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Charakteristika území 

 

 Území se nachází v Hýlově, v městě Klimkovice a v okrese Ostrava-město. Parcela se 

nachází v lokalitě známé jako U Dvora. Její výměra je Ř442 m2
. Je to klidné místo mezi 

dvěma souvislými zástavbami kolem hlavní cesty, která vede p es Hýlov.  

 

 Parcela je momentálně zatravněna a na severní straně se nachází několik ke . ůsi Ř00 

metr  od parcely se nachází Sanatoria Klimkovice. Les se nachází na západní straně asi 200 

metr  od pozemku. Na jižní straně pozemku směrem k lesu vede turistická stezka. Stezka má 

charakter pouze jako vychozená cesta a není zpevněna. Parcela má tvar pravoúhlého 

trojúhelníku. P epona je orientovaná na p ímce mezi severem a jihem. Vrchol se nachází na 

západní straně.  Parcela se mírně svažuje směrem na severozápad.  

 

 Vjezd na parcelu je možný z asfaltové komunikace ší e 6m. Na pozemku nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Nebyl zjištěný radonový index pozemku. Podloží je 

kamenité až hlinito-kamenité tvo ené sedimentem.  
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ů. Pr vodní zpráva 

 

ů.1 identifikační údaje 

 

ů.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 Restaurace "U Dvora" v Hýlově 

 

b) místo stavby 

 Ulice Klimkovická, 742 Ř3 Klimkovice 

 p.č. 2387/4 

 katastrální území Klimkovice (okres Ostrava – město, kraj Moravskoslezský) 

 

 

ů.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a)jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

 Fakulta stavební VŠB-TUO 

 Katedra architektury 

 Ludvíka Podéště 

 1875/17 

 708 33 Ostrava – poruba 

 

 

ů1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 David Pytlík 

 Dlouhá t ída 2ř 

 Haví ov – město 73601 
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b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

 Není p edmětem bakalá ské práce 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

 Není p edmětem bakalá ské práce 

 

ů.2 Seznam vstupních podklad  

a) základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejich základě byla stavba povolena 

Není p edmětem bakalá ské práce 

 

b). základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 ůrchitektonická studie byla zpracována v ůteliérové tvorbě II pod vedením Ing. arch. 

Pavly Herzanové, CSc. 

 Projekt pro stavební povolení byl zpracován v ateliérové tvorbě Va pod vedením Ing. 

Hany Ševčíkové, Ph.D 

 

c) další podklady 

Není p edmětem bakalá ské práce 

 

 

ů.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 ešené území se rozkládá na ploše Ř442m2
 

 



Bakalá ská práce 

  

17 

 

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

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

 Parcela není chráněná podle jiných právních p edpis , nejedná se o památkovou 

rezervaci ani památkovou zónu. ešené území se nenachází v záplavovém území 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Vzhledem k rozsahu projektových prací nedojde k změně stávajících odtokových 

poměr . Na území není bráněno p irozenému odtoku vody 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

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

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavk m zákona č. 

1Ř3/2006Sb., o územním plánování a stavebním ádu a vyhlášce č.4řř/2006Sb, o 

dokumentaci staveb. Je rovněž respektována vyhláška č.26Ř/200řSb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky a úlevová ešení nebyly uděleny 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Žádné doplňující investice nejsou nutné. 
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j) seznam pozemků staveb dotčených prováděním stavby 

 Stavba se bude provádět na p.č. 2387/4, sousední parcely nebudou dotčeny stavebními 

prácemi. 

 

 

ů.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu restaurace 

 

b) účel užívání stavby 

 Restaurace se dá celoročně používat. Je navržena pro 70 host  celoročně a 30 host  p i 

otev ené terase.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 jedná se o trvalou stavbu 

 

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

 Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemk  pro výstavbu. 

 

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

zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

 Návrh objektu je zpracován jako bezbariérový na základě obecných zásad a standard . 

P edložená dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a na ízení z nich vyplývajících.  

 

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

předpisů 

 není p edmětem bakalá ské práce 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky a úlevová ešení nebyly uděleny 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

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

zastavěná plocha 477  [m
2
]  

obestavěný prostor 1669,5  [m
3
] 

užitná plocha 264.8  [m
2
] 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 16 

vstupní prostor 11  [m
2
] 

wc muži 15  [m
2
] 

wc ženy 16,5  [m
2
]   

odbytový prostor 100  [m
2
] 

mytí nádobí 8  [m
2
] 

kuchyň 40  [m
2
] 

chodba 23  [m
2
] 

sklad nápoj  7,8  [m
2
] 

suchý sklad potravin 5,2  [m
2
] 

sklad obal  4,7  [m
2
] 

sklad odpadu 3,65  [m
2
] 

sklad prádla, úklidu a nábytku 6  [m
2
] 

technická místnost 5.33  [m
2
] 

úklidová místnost 2,1  [m
2
] 

wc zaměstnanci 3  [m
2
] 

šatna pro zaměstnance 13,5  [m
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 

apod.) 

 P i výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu a emisí. Odpad se bude vyvažovat na 

skládku. Fungování budovy by mělo být zajištěné s ohledem na minimalizaci odpad  

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

 P edpokládaná doba výstavby je 12 měsíc . Termín zahájení výstavby se p edpokládá 

na 12. Června 2015. 

k) orientační náklady stavby 

Investiční náklady nejsou p edmětem ešení. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

SO1  Novostavba restaurace 

SO2-SO5  novostavby rekreačních objekt    

SO3   Inženýrské sítě 

SO4   zpevněné plochy - poch zí 

SO5   zpevněné plochy – pojízdné. 

 

 

B. Souhrnná technická z práva. technická zpráva 

 

B1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Území se nachází v Hýlově p.č. 2387/4 se nachází v lokalitě známé jako U Dvora. Její 

výměra je Ř442 m2
. V KN je vedena jako zahrada a v současné době parcela není využívána. 

Pozemek se mírně svažuje směrem na západ. Z východní strany k parcele p iléhá 

komunikace.  

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Není p edmětem bakalá ské práce 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu 

 

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

 Parcela nezasahuje do oblasti záplavového ani poddolovaného území, ani se nenachází 

v jejich blízkosti. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

 Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Území stavby není 

nijak chráněno. Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Vzhledem 

k rozsahu projektových prací nedojde k změně stávajících odtokových poměr . Na území není 

bráněno p irozenému odtoku vody. 

 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 ůsanace, demolice a kácení d evin, není nutné vzhledem k místu plánované výstavby.  

 

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

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Nebude proveden zábor zemědělského p dního fondu ani pozemk  určených k plnění 

funkce lesa. 

 

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

infrastrukturu) 

 Dopravní napojení parcely je provedeno na silniční komunikaci na východní straně 

parcely, ke které p iléhá. V p ilehlé komunikaci jsou vedeny ve ejné inženýrské sítě 

kanalizace, elektrické energie NN vedené pod zemí, plynovodního a vodovodního ádu. Z 

jednotlivých sítí jsou provedeny odbočky na hranici stavebního pozemku, ke kterým budou 

provedeny p ípojky k objektu. Veškeré zdroje energií mají dostačující kapacitu pro napojení 

navrhovaného objektu. 

 

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

 V rámci projektové stavby se žádné nevyskytují 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Novostavba plní funkci restaurace, ta se dá celoročně používat. Je navržena pro 70 

host  celoročně a dalších 30 sezónních host  p i otev ené terase.  

 

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha 477  [m
2
]  

obestavěný prostor 1669,5  [m
3
] 

užitná plocha 264.8  [m
2
] 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 16 

vstupní prostor 11  [m
2
] 

wc muži 15  [m
2
] 

wc ženy 16,5  [m
2
]   

odbytový prostor 100  [m
2
] 

mytí nádobí 8  [m
2
] 

kuchyň 40  [m
2
] 

chodba 23  [m
2
] 

sklad nápoj  7,8  [m
2
] 

suchý sklad potravin 5,2  [m
2
] 

sklad obal  4,7  [m
2
] 

sklad odpadu 3,65  [m
2
] 

sklad prádla, úklidu a nábytku 6  [m
2
] 

technická místnost 5.33  [m
2
] 

úklidová místnost 2,1  [m
2
] 

wc zaměstnanci 3  [m
2
] 

šatna pro zaměstnance 13,5  [m
2
] 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem Klimkovic. Jedná se o 

novostavbu umístěnou v jižní části parcely. V okolí stavby jsou navrženy zpevněné plochy 

poch zí i pojízdné. 

  

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. 

 Návrh tvarového ešení stavby vychází ze dvou obdélníkových částí spojených k sobě. 

Obě části jsou zast ešeny jednou plochou st echou o rozměrech 27 850x17 150 mm. Větší 

část slouží jako provozní zázemí, má rozměry 25 850x8 300mm a menší část sloužící jako 

odbytová část pro hosty má rozměry 1Ř 500x6 200mm. Konstrukce budovy je navržena jako 

skelet, tvo ený železobetonovými sloupy a oboustranně vyztuženými deskami. Obě části jsou 

„zasunuté“ pod plochou st echu. Tato část budovy bude mít d evěný obklad a zasklená část 

bude opat ena rolety ve stejné barvě. Zbytek budovy bude mít šedý odstín. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  

 ešení stavby je 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 p i užívání stavby se vychází z platných norem a p edpis , které 

budou p i užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, ke kterému bude 

zkolaudován. U objektu m žou být v pr běhu užívání stavby prováděny běžné údržbové 

práce a opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

 

a) stavební řešení 

 Stavba je navržena jako jednopodlažní novostavba s plochou st echou.  



Bakalá ská práce 

  

24 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Skelet je tvo en prefabrikovanými železobetonovými sloupy z betonu C20/25 o 

rozměrech 300x300x3750 mm a železobetonovými monolitickými deskami z betonu C20/25 

oboustranně vyztuženými. Konstrukce obvodového zdiva je tvo ena cihlami POROTHERM 

30 Profi, na maltu POROTHERM Profi, zdivo je zatepleno izolačními deskami AIRROCK 

HD o tloušťce 150 mm. P íčky jsou tvo eny cihlami POROTHERM 25 aku P+D na maltu 

POROTHERM profi a p íčkami POROTHERM 11,5 profi na maltu POROTHERM profi. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr běhu výstavby a užívání 

nemělo za následek z ícení stavby nebo její části, větší stupeň nep ípustného p etvo ení, 

poškození jiných částí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení v 

d sledku většího p etvo ení nosné konstrukce, poškození v p ípadě, kdy je rozsah neúměrný 

p vodní p íčině. 

 

 

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

a) technické řešení 

 Nejsou p edmětem ešení. P edmětem ešení bylo pouze navržení stavebních úprav 

pro technologická za ízení, jako je: 

 

Prostupy st ešních vpustí 

Technická místnost pro umístění kotle 

 

b) výpočet technických a technologických zařízení 

 Není p edmětem bakalá ské práce  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovené stupně požární bezpečnosti 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

vnitřních a vnějších odběrných míst 

 Pro malé požáry bude u vstupu umístěn hasicí p ístroj. Stavba bude vybavena 

kou ovými čidly, automatickým hasícím systémem a pot ebným počtem ručních hasicích 

p ístroj . 

 

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

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

vzduchotechnická zařízení) 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi  

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky (součinitelé prostupu tepla, 

teplotní faktory vnit ního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot podlah, 

apod.). 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky podle ČSN 73 0540 (součinitelé 

prostupu tepla, teplotní faktory vnit ního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy 

dotykových teplot podlah, apod.). Skladby stěn, podlah a st ech byly posouzeny v programu 

TEPLO 2011. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Objekt ne eší využívání alternativních zdroj  energii. 

 

 

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

Zásady ešení parametr  stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpad  

apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

 Budova je opat ena vzduchotechnikou zabudovanou v podhledech. P irozené větrání 

je zajištěno otevíratelnými okny. Centrální vytápění je realizováno pomocí elektrického kotle, 

který je umístěn v technické místnosti. Denní osvětlení je realizováno pomocí oken. Umělé 

osvětlení je realizováno soustavou elektrických lamp s r znou technickou specifikací. 

Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních p ípojek o pr měru 100DN. Srážková 

voda je odváděna pomocí st ešních žlab  s podtlakovým odvodněním. V okolí stavby se 

nep edpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či prašnosti. 
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 V rámci geologického pr zkumu nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží, nemusí 

být navržena žádná protiradonová ochrana, postačí pouze běžná hydroizolace proti zemní 

vlhkosti a vodě. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 V lokalitě nebyly zjištěny žádné vlivy bludných proud . 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Parcela není ovlivněna technickou seismicitou 

 

d) ochrana před hlukem 

 Objekt se nenachází v blízkosti zdroj  hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Veškeré ve ejné inženýrské sítě jsou vedeny pod p ilehlou komunikací. Jedná se o 

vodovod, plynovod, vedení elekt iny a kanalizace. P ipojení bude provedeno pomocí 

odbočky, na kterou se vyhotoví p ípojky vedoucí až k danému objektu. Veškerá napojená 

místa jsou umístěny, v technické místnosti objektu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 
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B.4 Dopravní ešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Komunikace na parcele je spojená s p ilehlou silnicí. Nachází se zde 2 parkoviště. 

Jedno pro zaměstnance a druhé pro hosty restaurace. Počet parkovacích míst je ádně navržen 

a jsou zajištěna i parkovací místa pro invalidy.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení Parcely k silniční komunikaci je navrženo ve východní části parcely a je 

vytvo ena k ižovatka. 

 

c) doprava v klidu 

 Pro hosty restaurace je navrženo 15 parkovacích míst z toho 1 pro invalidy a 5 

parkovacích míst pro zaměstnance restaurace. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší a cyklistická stezka vede kolem jihozápadní hranice parcely.  

 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 P ed začátkem výstavby bude na celém staveništi provedeno sejmutí ornice, jež bude 

po dobu výstavby uložena na deponii ornice. Bude odstraněna p ebytečná vegetace. Následně 

budou provedeny výkopy pro nové základy restaurace. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Severně od restaurace bude mít většina parcely parkovou úpravy a bude zde vysazeno 

několik d evin.  

 

c) biotechnická opatření 

 Není p edmětem bakalá ské práce.  
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B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

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

 Stavba nijak nenarušuje životní prost edí během užívání či provádění stavby. 

  

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

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

 Navržené objekty a za ízení staveniště nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, 

památkami či stromy a svým charakterem a provozem nijak nenarušují ani neohrožují životní 

prost edí či své okolí. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000 

 

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

 Staveniště a navržené objekty splňují veškeré podmínky ze závěru zjišťovacího ízení 

nebo stanoviska EIA. 

 

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

jiných právních předpisů 

 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky 

ochrany. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkol  ochrany obyvatelstva. 

Navržené území nijak neohrožuje svou funkcí okolní obyvatelstvo. 
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B.Ř Zásady organizace výstavby 

 

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

Na hranici pozemku jsou vyvedeny p ípojky inženýrských sítí, na které bude stavba a objekty 

na staveništi napojeny. 

 

b) odvodnění staveniště 

Na území staveniště není bráněno p irozenému odtoku vod. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi bude z ízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického vedení, na které 

budou napojeny také buňky pro obsluhu staveniště. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

Bude pot eba posekat vysoké travní porosty. Pokácený porost i suť po demolici bude 

odvezena ze staveniště na nejbližší skládku. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opat ení 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

C. Situace stavby  

 

C.1 Vytyčovací situace 

 

 Vytyčovací plán viz. p íloha 

 

C.2 Technická situace 

 Technická situace viz. p íloha  

 

C.3 ůrchitektonická situace 

 ůrchitektonická situace viz. P íloha 
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D. DOKUMENTůCE OBJEKT  ů TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 

Zů ÍZENÍ 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko – stavební ešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se objekt restauračního za ízení. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený 

s plochou st echou. Restaurace je navržena pro 70 host  ve vnit ní odbytové části a pro 30 

host  na venkovní terase. Provoz budovy je celoroční. Celková plocha objektu je 477 m
2
. 

 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

 1.NP – restaurace 

Prostory restaurace jsou tvo eny částí pro hosty (zádve í, hygienické za ízení, odbytová 

místnost) a části provozní (kuchyně, sklady, šatna,…).  

  

Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 

 Budova má tvar obdélníku o rozměrech 27 850x17 850 mm s plochou st echou, výška 

u atiky je +4,750m, světlá výška je 3 500mm. 

 

Založení stavby 

 Pod objektem se nachází 2 typy základ . První typem jsou železobetonové základové 

patky, které p enáší zatížení od nosné konstrukce st echy a st ešního pláště. Mezi těmito 

železobetonovými patkami jsou pod nenosnou obvodovou konstrukcí umístěny základové 

pásy z prostého betonu t ídy C 20/25, XC1. Základové pásy a patky jsou monoliticky spojeny 
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s roznášecí betonovou deskou z prostého betonu t ídy C20/25, XC1, tloušťky 200mm, která je 

vyztužena kari sítí 150/150/5mm.   

 

Svislé konstrukce 

 Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou prefabrikované železobetonové sloupy 

300x300mm – beton C20/25, XC1, ocel B500, které vynášejí monolitické železobetonové 

stropní desky. 

Obvodovou svislou nenosnou konstrukci v 1.NP tvo í zdivo POROTHERM 30 Profi na maltu 

POROTHERM Profi tloušťky 300mm, které jsou zatepleny izolačními deskami Airrock HD o 

tloušťce 150mm. P íčky jsou tvo eny cihlami POROTHERM 25 aku P+D na maltu 

POROTHERM profi a p íčkami POROTHERM 11,5 profi na maltu POROTHERM profi. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Nosná konstrukce stropu je tvo ena monolitickými železobetonovými oboustranně 

vyztuženými deskami z betonu C20/25, výztuž B500. 

 

Střešní konstrukce 

 Objekt je zast ešen jednoplášťovou plochou st echou, na stropní konstrukci je 

navržena spádová vrstva lehkého betonu o tl. 200mm, na které bude nanesena asfaltová 

penetrační emulze DEKPRIMER na ní položena parotěsná vrstva GLASTEK AL 40 

MINERůL tl.4mm, drenážní vsrtva DEKDREN Př00, tepelná izolace ISOVER ORSIL T o tl. 

250mm, pojistnou hydroizolací GLůSTEK 40 SPECIůL COMBI tl. 4mm a asfaltovými pásy 

ELASTEK 40 COMBI tl.4,4mm. 

 

Úprava povrchů 

 Venkovní omítka je provedena omítkou BůUMIT CREůTIVTOP se strukturou 

pohledového betonu, vnit ní stěny jsou omítnuty omítkou POROTHERM UNIVERSůL, bílá, tl. 

15mm. Venkovní stěny umístěné pod st echou jsou opat eny d evěným fasádním obkladem 

DEKWOOD. 

 

Podlahy 

 Podlahy v sociálních zázemích, v kuchyni a provozních místnostech jsou opat eny 

keramickou dlažbou na betonové mazanině, betonové podlahy jsou v technické místnosti a 

odbytové místnosti.  
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Izolace proti zemní vlhkosti 

 Izolace proti zemní vlhkosti je tvo ena alfaltovým pásem tl. 1,5mm, který je ve spodní 

stavbě veden jak horizontálně tak vertikálně. K podkladu je lepen pomocí asfaltového nátěru. 

Dále jsou obvodové základové pásy zatepleny z vnější strany tepelnou izolaci o tl. 100mm. 

 

Tepelná a zvuková izolace 

 Ve st ešní konstrukci je použita izolace ISOVER ORSIL T o tl. 250mm. Izolace 

podlahy na terénu je provedena pomocí tepelné izolace ISOVER ORSIL N tl. 100mm. Svislá 

tepelná izolace základ  je realizována pomocí ISOVER ORSIL N tl. 100mm. Obvodové stěny 

jsou izolovány izolačními deskami ůirrock HD 150mm, izolace v podlahách STEPROCK ND 

tl. 50mm. 

 

Klempířské prvky 

 Většina klempí ských prvk  je provedena z pozinkovaného titanového plechu. 

Podrobný popis jednotlivých prvk  je uveden v p íloze. 

 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

 

 Obvodové konstrukce jsou navrženy podle požadavk  ČSN 730540. Obvodové 

konstrukce byly posouzeny v programu „Teplo“. 

 

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

 

 ešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1řř2 Sb. o 

ochraně 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 ochraně ovzduší p ed znečišťujícími 

látkami a výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 

 

 Životní prost edí nebude provozem stavby narušováno nad běžný rámec obdobných 

provoz . 
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Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky, nebudou p ekročeny hladiny hluku p i 

provozu objektu, ani p i jeho výstavbě (za p edpokladu dodržení všech p íslušných p edpis  

pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prost edí a podzemní vody. 

 

 

b) Výkresová část: 

D.1.1 – 01 P dorys základ  

D.1.1 – 02 P dorys 1.NP 

D.1.1 – 03 Názorné ešení vybavení kuchyně 

D.1.1 – 04  ez ů-A´ 

D.1.1 – 05 ez B-B´ 

D.1.1 – 06 Výkres konstrukce stropu 

D.1.1 – 07 P dorys st echy 

D.1.1 – 08 Pohledy – Jižní, východní 

D.1.1 – 09 Pohledy – Severní, západní 

 

c) Dokumenty podrobnosti: 

D.1.1 – 10 Detail 

D.1.1 – 11 Výpis výplní otvor  

D.1.1 – 12 Výpis truhlá ských prvk  

D..1.1 – 13 Výpis Klempí ských prvk  

D.1.1 – 14  Skladby nosných konstrukcí, strop  a st ech 

D.1.1 – 15  Vizualizace 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční ešení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 
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D.1.4 Technika prost edí staveb 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce.  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

E. Dokladová část 

 

E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

E.2 Pr kaz energetické náročnosti budovy 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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Závěr 

 

 Cílem mé Bakalá ské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

novostavby restaurace v Hýlově. Tato práce vycházela ze studie zpracované v p edmětu 

ůteliérová tvorba II a projektovou dokumentací pro stavební povolení v p edmětu ůteliérová 

tvorba Va.  

 

 Záměr byl vytvo it objekt, který oživí místo a zároveň svou velikostí a vzhledem 

nerušil okolní krajinu. ů byl prokazatelným p ínosem.  

 

 Výsledkem je jednopodlažní objekt z kvalitních materiálu s dlouhou životností a měl 

by sloužit svému účelu co nejdéle.  
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