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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

      Bakalá�ská práce se zabývá vypracování provád�jící dokumentace k novostavb� obytného 

objektu v Moravské Ostrav� situovaném na ulici Pobialove. Hlavním cílem je vytvo�ení 

bytových jednotek pro do�asné nebo trvalé bydlení na pom�rn� malé ploše, tak by byli 

zachovány základní požadavky na bydlení. Dalším úkolem je za�len�ní budovy do okolní 

zástavby a jejím situováním uzav�ít ulici Pobialovu. Výsledkem této práce je návrh obytné 

budovy, která  nahradí stávající dvojgaráž, ponukne nové možnosti bývaní a zm�ní vzhled 

Pobialove ulice. 

ANNOTATION OF BACHELORS THESIS 

      Bachelor thesis deals with developing of realization documentation to the recently erected 

building of dwelling house in Moravská Ostrava which is situated in Pobialova street. The 

main goal is the suggestion of dwelling unit for temporary or permanent accommodation in 

the relatively small area without infraction of the basic requests for living. The other task  is a 

location of the building into the surroundings of present build-up area and closing of 

Pobialova street by its position. The accomplishment of this thesis is a proposal dwelling 

building which substitutes the building of current double garage, offers new possibilities for 

accommodation and changes the whole visual appearance of Pobialova street. 
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1.  ÚVOD 

 Náplní bakalá�ské práce je vypracování provád�cí dokumentace pro návrh „Obytné 

budovy v Moravské Ostrav�“, který byl �ešený v rámci p�edm�tu Ateliérová tvorba I. 

Hlavním zam��ením bakalá�ské práce je vypracování realiza�ní dokumentace pro pozemní 

stavitelství, popis a zd�vodn�ní zvolených konstrukcí a systémových �ešení. 

Bakalá�ská práce je rozd�lena na �ást textovou a �ást grafickou. Textovou �ást 

bakalá�ské práce tvo�í: pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva, dokladová �ást, p�ílohy, 

seznam literatury a seznam norem. 

Pr�vodní zpráva obsahuje základní identifika�ní údaje o objektu, stávajícím využití 

pozemku, provedených pr�zkumech na pozemku atd. 

Souhrnná technická zpráva pak informuje o zpracování architektonického, 

dispozi�ního �ešení objektu a zvoleném  konstruk�ním �ešení n�kterých jednotlivých 

stavebních konstrukcí. 

 Dokladová �ást podrobn� informuje o architektonickém, dispozi�ním a technickém 

�ešení konstrukcí a použitých materiál�. 

Grafická �ást bakalá�ské práce je tvo�ena stavebními výkresy a detaily n�kterých 

vybraných konstruk�ních �ešení uvedených v seznamu výkresové �ásti. 
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1.1 Charakteristika �ešené lokality  

1.1.1   Základní údaje a podklady 

Základními podklady p�í návrhu a zpracování výkresové dokumentace  Územní plán 

m�sta Ostravy,  regula�ní podmínky �. 1/1998 pro výstavbu m�stského bloku na Masarykov�

nám�stí a mapové podklady – katastrální mapa v m��ítku 1:1000, zakreslení technické 

infrastruktury v m��ítku 1:1000. 

Obr. �. 1  Za�len�ní m�stského obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz v rámci m�sta Ostravy. 

�ešené území se nachází v m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz. M�stský obvod 

Moravská Ostrava a P�ívoz je jedním z 23 m�stských obvod� (obr.1) m�sta Ostravy. Rozloha 

obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz je kolem 1353 ha. Po�et obyvatel ke dni 31.9.2009 

v tomto území byl 40212 .  
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Obr. �. 2 Širší vztahy  

1.1.2   Historie m�stského obvodu Moravská Ostrava  

 Moravská  Ostrava  a  P�ívoz  tvo�í  historické jádro dnešní Ostravy. Toto pom�rn�

rozsáhlé území  p�i soutoku �ek Odry a Ostravice  bylo  od  pradávna  vstupním  místem  do 

Moravské brány,  kudy procházely  význa�né obchodní  cesty, spojující st�edomo�ské a 

západoevropské oblasti  s Pobaltím. Doklady o p�ítomnosti prav�kého �lov�ka se zde objevují 

ve velmi dávné minulosti.  Nálezy z  nedalekého vrchu  Landek, datovány  do doby  asi p�ed 

300  000 lety,  dokladují, že nešlo o trvalé osídlení, lidé však tehdy územím dnešní Ostravy 

procházeli. 

 Kdy získala mali�ká osada Moravská Ostrava, �ítající n�kolik obydlí  kolem dnešního  

kostela  sv. Václava v  místech  p�i p�echodu  p�es  �eku  Ostravici,  statut  m�stské obce, není 

známo. Dá  se  p�edpokládat, že  statut  obdržela od biskupa Bruna  n�kdy  mezi  léty  1267  -  

1279. 

 Ves  P�ívoz je  poprvé uvád�na  k roku  1377 v  souvislosti, která ji charakterizuje jako 

léno olomouckých biskup�. Osada P�ívoz vznikla v místech brodu  nebo p�evozu p�es �eku 

Odru, jejíž po�átky  patrn� spadají do za�átk�  14. století. Název obce je odvozen od slova 

p�evoz a poukazuje na polohu obce u brodu p�es �eku Odru. Bohatá a prosperující Moravská 

Ostrava odkoupila ves P�ívoz roku  1555.  

 M�sto Moravská Ostrava m�lo na po�átku  17. století asi 1200 obyvatel,  bylo 

výstavné,  m�lo 208  dom�, radnici,  kostel, faru,  školu a  špitál.  Prosperita  m�sta lákala  

k usazení drobnou  šlechtu z  okolních  statk�  a panství,  která dále zvyšovala  jeho  prestiž.  

St�edem  m�sta  bylo  obdélníkové nám�stí (nyn�jší  Masarykovo nám.), na n�mž  vedle 

radnice s v�ží,  postavenou v  polovin� 18.  století na  míst� p�vodní v�že ze 16. století, stálo 
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p�es 40 m�š�anských dom�, kamenná kašna a od roku 1702 morový  sloup se sochou Panny 

Marie. Od 60.  let   18.  století  prožívalo   m�sto  období  ur�itého hospodá�ského  vzestupu.  

Ztrátou  v�tší  �ásti  Slezska  se stává pohrani�ním m�stem, dochází k p�esunu obchodních 

cest, takže m�stem  za�íná procházet zboží z  Moravy do východních zemí. V d�sledku 

p�ipojení  Hali�e k rakouské monarchii byla zrušena celní  hranice s touto  novou provincií. 

Mezníkem  v historii Moravské Ostravy byl  nález �erného uhlí v sousední Polské Ostrav�.  

Prvními vlaštovkami budoucího  rozvoje byly po�átky  dol�  na  území  Moravské  Ostravy:  

v roce 1840 se za�alo s hloubením Dolu  Šalomoun,  v  roce 1842  za�ala být hloubena  jáma  

Karolina.  T�etím  dolem  byl  D�l Antonín a následoval D�l Jind�ich. Vedle  jámy Karolina 

byla postavena v roce 1858 první koksovna. Jedinou hutí na území m�sta byla Žofínská hu�, 

uvedená do provozu v roce 1873. 

 Rok  1847 se  stal p�elomem  v d�jinách  P�ívozu. Tehdy byla tato malá  ves napojena 

na  železni�ní tra� Víde�  - Krakov. Tím byl dán jeden z p�edpoklad� pro dynamický rozvoj 

tvo�ící se ostravské  pr�myslové aglomerace a  zp�sobil p�em�nu malé zem�d�lské vsi P�ívoz 

v pr�myslové m�sto. 

 Rozvoj pr�myslu  a s ním p�íliv  finan�ního kapitálu umožnil ve 2. polovin� 19.století 

a na po�átku 20. století p�estavbu celé Moravské Ostravy a P�ívozu.  V roce 1898 byla 

dokon�ena stavba ve�ejné  nemocnice na Fifejdách, roku 1890 byl z�ízen nový m�stský  

vodovod a v  roce 1898 byla  postavena m�stská elektrárna a  za�alo se s elektrifikací m�sta. 

V  té dob� je postaven   i  novorenesan�ní   kostel  Božského   Spasitele, náležející k 

nejv�tším na Morav�.  

 Nejvýznamn�jší, nejmonumentáln�jší a také nejdražší stavbou dokon�enou v letech 

1930  byla budova Nové radnice, nejv�tší radnice v  republice. Zprvu odsuzovaná,  stala se po  

letech svou  typickou  v�ží neodmyslitelným  symbolem  Ostravy.  K dalším  dominantám  

Moravské  Ostravy  pat�í  Divadlo Ji�ího Myrona,  první  �eské   kulturní  a  spole�enské  

st�edisko, Divadlo  Antonína Dvo�áka, D�m um�ní  a jiné architektonicky zajímavé stavby 

obchodních dom�, hotel�,  bank, spo�itelen a 

záložen, církevních a spolkových staveb. 

 K nesporným pozitiv�m povále�ného období  náleží fakt, že se Ostrava stala 

vysokoškolským m�stem. Nejprve sem byla v roce 1945  z  P�íbrami  p�eložena   Vysoká   

škola  bá�ská  (dnes VŠB - Technická univerzita). V roce 1959  v  Ostrav�  vzniká 

Pedagogický institut s  charakterem samostatné vysoké školy, v roce 1964 p�em�n�ný na 

Pedagogickou fakultu  (od roku 1991 Ostravská   univerzita   se   �ty�mi   fakultami).  
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Rektorát Ostravské  univerzity  má  sídlo v Moravské  Ostrav�, stejn� jako n�které fakulty 

VŠB - Technické univerzity. 

 Historické  jádro m�sta  se též  stalo sídlem  po válce nov� vzniklých  kulturních  

institucí:  v  roce  1945 byl položen základ nyn�jšího Divadla Petra  Bezru�e, v roce 1951 

vzniklo Divadlo  hudby (nyn�jší  Komorní  scéna  Aréna) a o dva roky pozd�ji Divadlo  

loutek, které se v roce 1999 p�est�hovalo z Masarykova  nám�stí do  nové  budovy  na 

Pivovarské  ulici u �erné louky. Na  bohaté  hudební tradice  navázal  Ostravský symfonický  

orchestr (dnes  Janá�kova  filharmonie Ostrava). V  roce  1951  vznikla Státní v�decká 

knihovna. Poslední den roku 1955  zapo�ala  práce  krajského  studia �eskoslovenské 

televize. 

Jednou z nejv�tších historických zm�n  po roce 1989 se stalo p�ijetí  zákona o  obcích, 

kterým  byla obnovena samospráva, obce  a   m�sta  se  op�t   staly  samostatnými  

právnickými subjekty.  Z�ízení  samostatného  obvodu  Moravská Ostrava a P�ívoz bylo 

š�astným po�inem. Historicky navázalo na spojení obou kdysi  samostatných m�st v rámci 

tzv. Velké Ostravy (od roku 1924)  a na jejich  spolužití v rámci  obvodu Ostrava - st�ed  v   

letech  1960  -   1971.  Nový  obvod   je  daleko p�irozen�jším celkem než jeho p�edch�dce - 

obvod Ostrava 1. [1] 

1.1.3   Historie ulice Stodolní 

Stodoly 

...Nejstarší vyobrazení stodoly stojící na Stodolní ulici pochází z roku 1838, kdy Jan Matuš�ík 

žádal o její stavbu na míst� sho�elé budovy. N�které stodoly byly ješt� v 70. letech 19. století 

kryty slámou. Až po n�kolika požárech za�aly být vyzdívány. Z dochovaných pramen� víme, 

že tyto objekty sloužily k uskladn�ní nejen obilí, ale také dalších polních plodin. Po�et stodol

v dané lokalit� se v pr�b�hu �asu stále m�nil. Nap�. v letech 1860- 1885 se pohyboval kolem 

55, což byl dle dochovaných situa�ních plán� mezní po�et hospodá�ských objekt� v tomto 

prostoru. Stodoly �asto podléhaly požár�m. V 19. století zde ho�elo v letech 1811, 1827, 1857 

a 1860. Zvlášt� požáry z 29. 8. 1857 a 18. 3. 1860 byly velmi ni�ivé. V roce 1863 pohltily

plameny více než 40 staveb. V roce 1857 nabídla pohotov� Moravskoostravská spole�nost 

pro obchod s d�evem snížené ceny na obnovu sho�elých staveb. Zájem o stavby stodol 

nekon�il ani v 90. letech 19. st., kdy byl podán návrh na rozší�ení parcel pro stavbu dalších 20 

budov. Tento zám�r však narážel na odpor Rothschildova vítkovického t�ží�stva, které cht�lo 

pod potenciálními parcelami dolovat uhlí. Našt�stí však ohradník, definitivn� schválený v 
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roce 1888, zamezil t�žb� v tomto prostoru, a tak zde bylo možno za�ít stav�t také obytné

budovy...

Obytné domy 

...Ze stavebních spis� se dozvídáme, že velká �ást dom� byla p�estav�na ze zd�ných stodol 

(zachovány byly obvodové zdi a st�echa) na p�ízemní obytné domy s jednoduchým 

vybavením (sv�tnice, kuchyn�, sklep, záchod vn� budovy). Od 90. let 19. století se za�aly 

také stav�t honosn�jší patrové obytné domy v�tšinou situované do blízkosti Nádražní ulice. 

K dom�m byly p�istavovány ko�ské stáje, prádelny a další hospodá�ské budovy.Prom�na 

Stodolní ulice a jejího okolí v obytnou �tvr� trvala do prvních let 20. století. Po n�jakou dobu 

vedle sebe stály jak domy, tak stodoly a sýpky m�š�an�, což jist� dodávalo této �ásti 

Moravské Ostravy pon�kud bizarní vzhled... 

Hotely a hostince 

...Nejvýznamn�jšími podniky v tomto prostoru byly bezesporu hotely Slavia a Brioni. Hotel 

Slavia byl otev�en v roce 1899 a hostinská a vý�epní koncese byla ud�lena Janu Winklerovi. 

Dle dobového tisku se s elegancí jeho 22 pokoj� žádný jiný hotel nemohl srovnávat a 

návšt�vníci �eské kavárny si mohli vybrat ze sedmi desítek nabízených �asopis�. Hotel Slavia 

se zapsal i do politických d�jin, když se práv� zde 28. 10. 1918 sešla sch�zka zástupc�

politických stran, která p�ipravila ustavení národního výboru pro moravsko ostravský okres, 

jehož první sch�ze se za p�edsednictví Jana Prokeše o den pozd�ji tamtéž uskute�nila. Zde se 

také v dob� p�edmnichovské republiky konaly sch�ze Spole�enstva hostinských a vý�epník�

Moravské Ostravy. P�ed rokem 1989 zde byly umíst�ny kancelá�e k. p. Vítkovice – Hutní 

montáže a dnes v n�m funguje rockový klub Ohe�. Dalším hostinským za�ízením byl Hotel 

Brioni �p. 876 na Stodolní ulici. V roce 1912 bylo Karlu Schindlerovi povoleno p�enést sem 

hostinskou koncesi z domu �p. 834. Provoz byl zahájen 14. srpna 1912 koncertem hornické 

kapely ,�ízené panem Mazákem. V 30. letech m�l již 65 hostinských pokoj�, �epovalo se zde 

12% Bud�jovické pivo a Plze�ský Prazdroj. V hotelu probíhaly pravidelné koncerty salonního 

orchestru. Práv� tady byl poprvé v Moravské Ostrav� u�in�n první vážn�jší pokus o stálý 

kabaretní provoz. Za n�mecké okupace  se hotel nazýval Schindler, po válce pak Odra. V 

sou�asnosti zde p�sobí soukromé rádio Helax a Helax club...[23] 

1.1.4   Ob�anská vybavenost 

Výraznou p�edností �ešeného území je zejména široká nabídka ob�anské vybavenosti. 

Lokalita je situována v samotném centru m�stského obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz      a 
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v její blízkosti jsou proto soust�ed�ny p�edevším objekty ob�anské vybavenosti centrálního 

charakteru, sloužící i širšímu území. Jedná se o nejr�zn�jší kulturní za�ízení, správní instituce, 

banky, nemocnice, nákupní st�ediska a hotely. V oblasti je však také dostatek b�žných 

nákupních zón, restaurací, škol, mate�ských škol, lékáren, pošt a dalších objekt� spíše lokální 

funkce. 

1.1.5   Obyvatelstvo 

Podle údaj� o po�tu obyvatel bylo zjišt�no, že ke dni 30.6.2009 je v m�stském obvodu 

Moravská Ostrava a P�ívoz  p�ihlášeno 42 277 obyvatel, z toho 1979 cizinc�. Vývoj po�tu 

obyvatel v posledních letech je však pom�rn� nep�íznivý viz tab. �. 1. Z tabulky vývoje po�tu 

obyvatel v m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz vyplývá, že zde dochází 

k neustálému poklesu po�tu obyvatel. Nejv�tší úbytek byl zaznamenán v roce 2008, kdy se 

odst�hovalo 2326 ob�an�. Úbytek po�tu obyvatel z m�stské �ásti odráží zm�ny v koncepci 

funk�ního využití území. Hromadné bydlení v centrální �ásti m�sta již není prioritou. 

Tab.1 Vývoj po�tu obyvatel v m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz (2001 – 2009) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Po�et obyvatel 44 100 43 950 43 257 43 356 43 583 43 251 42 655 42 538 40 212

Z hlediska koncepce funk�ního využití jádrového území m�sta Ostravy však úbytek po�tu 

stálých obyvatel v oblasti není výhradn� nezdravým jevem. Jádrové území se zalid�uje 

p�edevším p�ílivem návšt�vník�, kte�í sem p�icházejí za prací, vy�izováním, kulturou, 

zábavou nebo na nákupy. Uspo�ádání m�stských center je proto t�eba p�izp�sobit p�edevším 

jejich pot�ebám.  

  

1.1.6   Bydlení 

V m�stské �ásti Moravská Ostrava a P�ívoz dosud p�evažuje p�edevším bydlení 

hromadné. Zm�ny v koncepci funk�ního využití jádrového území, zahrnuté v územním plánu 

se však projevují postupným omezováním podpory hromadného bydlení práv� v centrální 

�ásti m�sta. Postupný odliv obyvatel ze st�edu m�sta do p�ím�stských �ástí nebo i do jiných 

m�st, nepochybn� souvisí se zhoršujícím se stavem stávajících objekt� pro levné hromadné 

bydlení. Investice do podpory bydlení v centru Ostravy se dnes soust�e	ují spíše na 
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zhodnocování stávajícího bytového fondu, p�ípadn� na výstavbu nových byt� vyšších 

kategorií. 

1.1.7   Sport 

M�stský obvod Moravská Ostrava a P�ívoz poskytuje široké p�íležitosti v oblasti 

sportovního vyžití pro obyvatelé. T�locvi�ná jednota Sokol Ostrava, Lyža�ský klub Baník 

Ostrava, o.s.. Na zvyšování fyzické kondice se zam��uje Sportovní klub policie Ostrava. 

T�lovýchovná jednota lokomotiva Ostrava provozuje fotbalový oddíl s družstvy žák�, 

dorostenc� i muž�.  

1.1.8   Kultura 

K p�irozeným funkcím centrálních �ástí m�st pat�í také poskytovat nejr�zn�jší 

p�íležitosti pro kulturní vyžití. M�stský obvod Moravská Ostrava a P�ívoz nabízí v tomto 

ohledu široké možnosti pro návšt�vy divadel, kin, koncertních síní, galerií a muzeí. Jejich 

atmosféra umocn�ná širokým zázemím kaváren, vináren, restaurací a no�ních podnik� láká do 

st�edu m�sta denn� zájemce z širokého okolí.V blízkosti �ešeného území je soust�ed�na celá 

�ada z historicky cenných budov. V m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz se nachází 

nap�íklad  kostel svatého Václava a bazilika božského spasitele, Divadlo loutek Ostrava, 

Divadlo Petra Bezru�e, Komorní scéna Aréna, Národní divadlo moravskoslezské, divadlo 

Ji�ího Muréna, Ostravské muzeum, kino Vesmír a další. 

1.1.9   Dopravní infrastruktura 

Doprava v centrálních m�stských oblastech je na mnoha místech vylou�ena. Jsou zde 

z�ízeny souvislé p�ší zóny. Do p�ší zóny je zahrnuto nap�. celé Masarykovo nám�stí v�etn�

p�ilehlých ulic. Prost�ednictvím ulice Pobialove a Stodolní je �ešený objekt napojen na 

dopravní sí� m�sta Ostravy viz obr. �.3. Z ulice Stodolní se lze dostat na hlavní komunikace 

m�sta Ostravy. Dopravní napojení území je �ešeno dále pomocí tramvajové a trolejbusové 

dopravy. Tramvajové zastávky linek 1, 2, 4, 8, 12 a 18 jsou od �ešeného objektu vzdáleny 

p�ibližn� 300 m. Linka �.8 je p�ímým spojením na Ostravské vlakové nádraží. V opa�ném 

sm�ru se linkou �. 8 lze dostat do Poruby. Spojení s okolními m�sty jako je nap�íklad 

Karviná, Haví�ov nebo Bohumín zajiš�uje vlaková a autobusová doprava.  
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Obr. �. 3 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu m�sta

1.1.10  Technická infrastruktura 

P�estože se navrhovaný objekt nachází v p�vodní zástavb� jsou vytvo�eny velmi 

výhodné podmínky pro vedení a napojení inženýrských sítí a to z ulice Pobialove. 

1.1.11  M�stská zele� a p�írodní podmínky 

V obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz je oproti okrajovým �ástem Ostravy pom�rn�

nízká rozloha ve�ejné zelen�. Z této plochy p�ipadá zna�ný podíl na zele� udržovanou 

p�ibližn� 190 ha (z toho sady a parky 70 ha).  

1.2  Cíl bakalá�ské práce 

Obsahem bakalá�ská práce je vypracování provád�jící dokumentace k 

novostavb� obytného objektu v Moravské Ostrav� situovaném na ulici Pobialove. Cílem bylo 

vytvo�ení bytových jednotek pro do�asné nebo trvalé bydlení na pom�rn� malé ploše, tak by 

byli zachovány základní požadavky na bydlení. Dalším úkolem bylo za�len�ní budovy do 

okolní zástavby a jejím situováním uzav�ít ulici Pobialovu. Výsledkem této práce by m�lo být 

nahrazení stávající dvojgaráže obytnou budovou a vytvo�ení stavby, která zm�ní vizuální 

pohled na ulici.
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2.  PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1  Úvodní údaje 

Název stavby :    Obytný objekt v Moravské Ostrav�

Druh stavby :     Novostavba  

Místo stavby :    Moravská Ostrava, ulice Pobialova, parcela �. 305/2, parcela �. 

305/3 

Okres:     Ostrava  

Stavební ú�ad:   Ostrava  

Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520, parcela �. 305/2, parcela �. 305/3 

Katastrální ú�ad:   Ostrava  

Kraj:     Moravskoslezský  

Projektant:    Michal Pavlík, Ružová 192/2, 01501 Rajec  

Datum:    05/2010 

2.2  Charakteristika území a stavebního pozemku  

a)  Poloha stavebního pozemku v obci 

Stavební pozemek se nachází v obci Ostrava v zastav�né �ásti m�stského obvodu 

Moravská Ostrava  na ulici Pobialové.

b)  Údaje o stavebním pozemku 

Pozemek je rovinatý a v sou�asné dob� je na pozemk� situována dvojgaráž, která je 

v soukromém vlastnictví. 

c)  Údaje o majetkoprávních vztazích 

Všechny dot�ené parcely pozemk� jsou v soukromém vlastnictví investora. 

d)  Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Byly spln�ny všechny požadavky dot�ených orgánu. 
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e)  Informace o dodržení obecných požadavku na výstavbu  

Byly dodržené všechny obecní požadavky na výstavbu.

f)  Údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci 

           Zadané území je dle územního plánu m�sta Ostravy ur�eno pro zástavbu obytních 

budov nad 3. NP. 

g)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická, v�etn� zdroj� nerost� a  

     podzemních vod, území pro zvláštní a poddolovaných území 

           Stavební pozemek se nachází na chrán�ném ložiskovém území(CHLÚ) �erného uhlí a 

zemního plynu.  

Pozemek se nachází na poddolovaném území. Podle aktuální mapy d�lních podmínek 

pro stavby v CHLÚ zve�ejn�né informa�ním systémem životního prost�edí 

Moravskoslezského kraje se na tomto území nemusí provád�t zvláštní zakládaní stavebních 

objekt� v d�sledku poddolováni.   

h)  Poloha v��i záplavovému území 

 Stavební pozemek se nachází v záplavovém území podle záplavové mapy 

Informa�ního systému životního prost�edí Moravskoslezského kraje a to v záplavové oblasti 

QMAX. 

i)  Druhy parcel a �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitosti  

 Dle KÚ Moravská Ostrava se stavební pozemky nacházejí na parcelách �. 305/2 a �. 

305/3. V sou�asné dob� jsou tito  parcely evidované jako zastav�ná plocha a nádvo�í. 

2.3  Základní charakteristika stavby a jejího užívaní  

a)  Ú�el stavby  

Jedná se o novou výstavby obytné budovy, která je  nepodsklepená, šesti podlažní 

s byty, které mají charakter p�evážn� do�asného bydlení, až na mezonetový byt v 5. NP a 

6.NP, který má charakter trvalého bydlení. 
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V sou�asné dob� je na pozemku situovaná dvojgaráž, která bude zdemolována a na 

jejím míst� bude postav�ná nová obytní budova. 

b)  Trvalá nebo do�asná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu. 

c)  Novostavba nebo rekonstrukce stavby  

Novostavba 

d)  P�edpokládaná doba výstavby a zp�sob výstavby 

  P�edpokládaná doby výstavby je 12 m�síc� s p�edpokládaným termínem zahájení 

stavebních prácí na pozemku stanovením na 20.6.2010.

Výstavba bude provád�ná dodavatelským zp�sobem. Jednotlivé práce na stavb� musí 

na sebe navazovat v obvyklé stavební technologie a jejích provád�ní.

e)  Orienta�ní cena stavby, obestav�ný prostor a zastav�ná plocha 

           Zastav�ná plocha stavby    70 m2 

           Obestav�ný prostor      1260 m3

           Orienta�ní cena stavby     5 600 000 K�

           Podlahové plochy p�ízemí a byt� : 

           1. NP – sklad, technická místnost, garáž  42 m2 

           2. NP – byt 1+kk     42 m2

           3. NP – byt 1+kk     42 m2

           4. NP – byt 1+kk     42 m2

           5. NP – mezonetový byt 2+kk   42 m2

           6. NP – ložnice + terasa     56 m2
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3.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1      Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a)  Zhodnoceni staveništ�

           Stavební pozemek se nachází v zastav�né �asti obce Ostrava v m�stském obvodu 

Moravská Ostrava na ulici Pobialové v blízkosti Stodolní ulice. Staveništ� se nachází na 

rovinatém terénu. V sou�asné dob� je na pozemku situovaná dvojgaráž. V t�sné blízkosti se 

nachází mate�ská školka, parkovišt�, obytní domy a ve�erní kluby. Majitelem pozemk� je 

investor. P�ed za�átkem samotné výstavby je nutné zajistit demolici stávající dvojgaráže a 

odvoz sutin vniklých p�i demolici. Stavební pozemek bude ohrazen proti vniku cizích osob na 

staveništ�. 

 Doprava na staveništ� bude zajišt�na z ulice Pobialove. Budou z�ízené do�asné 

p�ípojky elektrické energie a vodovodu. Po dokon�ení stavby bude okolí stavby nov�

upraveno p�ípadn� vráceno do p�vodního stavu. 

b)  Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemku k ní  

      souvisejících 

Stavba se nachází v centru m�sta Ostravy. Je p�ístupna z ulice Pobialové, která k�ižuje 

ulici Stodolní. V blízkosti jsou tramvajové zástavky, což zajiš�uje dobrou dostupnost. Stavbu 

tvo�í jeden samostatní objekt, ve kterém jsou navržené bytové prostory. Vstup je situovaný z ulice 

Pobialové a orientovaný na severozápad. V p�ízemí je situované technické zázemí, skladovací 

prostory a garáž. Vstup do jednotlivých byt� je zajišt�ný pomoci pr�b�žného schodišt�. Osv�tlení 

byt� je p�írodní zajišt�no oknem situovaným na severozápad a francouzským oknem situovaným 

na jihovýchod. Zast�ešení objektu je realizované pomocí šikmé st�echy a ploché pochozí st�echy, 

která slouží jako terasa. Stavba svým p�dorysem kopíruje hranice pozemku a z toho vyplívá i její 

tvar, hranol který je v posledním pat�e z�ezaný a tím vytvá�í zajímavý tvar st�echy a terasy.

c)  Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení  

     vn�jších  ploch  
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Stavbu tvo�í jeden samostatní objekt napojený na technickou infrastrukturu z ulice 

Pobialové. Jelikož je stavba  situovaná na celé ploše pozemku, tak se zde nenacházejí terénní 

úpravy a ani úpravy vn�jších ploch. Jedinou výjimkou je okapový chodník kolem celého 

objektu.  

Jako nosný systém byl zvolen st�nový systém z tvárnic POROTHERM. Obvodová 

konstrukce je tvo�ená tvárnicemi POROTHERM 36,5 P+D. Vnit�ní nosné zdivo, které 

odd�luje schodiš�ový prostor od obytného prostoru, je tvo�ené z tvárnic POROTHERM 30 

P+D. Vnit�ní p�í�ky jsou navržené z tvárnic POROTHERM 14 P+D a 8 P+D. 

Stropní konstrukce jsou tvo�ené keramickým stropem POROTHERM  s keramickými 

nosníky a vložkami MIAKO 62,5. 

Na navrhované stavb� se nachází šikmá st�echa na d�ev�ných trámech, které tvo�í 

podhled v místnosti na 6. NP. St�echa je navržená s v�trací mezerou odv�tranou p�i atice. 

Plochá st�echa, která tvo�í terasu, je navržená s opa�ným po�adím vrstev a vrchní vrstvu tvo�í 

oblázkový násyp, do kterého je osazená betonová dlažba. 

Stavba je nepodsklepená, založená na pasech a patce pod železobetonovým sloupem. 

Základové konstrukce jsou zhotovené z prostého betonu.  

Pr�b�žné schodišt� je navrženo ze železobetonu a je vetknuté v obvodovém zdivu. Je 

osv�tlené denním sv�tlem pomoci prosklených oken z p�ední a zadní strany.  

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

P�ístup k Obytnímu objektu bude zajišt�n z ulice Pobialove, která k�ižuje ulici 

Stodolní a ta se dále se napájí na ulici Nádržní.  

 Vjezd na staveništ� bude zajišt�n z ulice Pobialove. Napojení objektu na stavební 

p�ípojky z ulice Pobialove bude provedeno po dohod� se správcem jednotlivých sítí. 

e)  �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu,  

     dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  

     a sváženém území 

Stavební pozemek je rovinatý. Nachází se na poddolovaném území a na chrán�ném 

ložiskovém území. Podle aktuální mapy d�lních podmínek pro stavby v CHLÚ zve�ejn�né 

informa�ním systémem životního prost�edí Moravskoslezského kraje, se na tomto území 

nemusí provád�t zvláštní zakládaní stavebních objekt� v d�sledku poddolováni.   
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f)  Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany  

 Použitý materiál na výstavbu obytního objektu je zdravotn� nezávadný a není škodlivý 

pro životní prost�ení v pr�b�hu výstavby ani po její dokon�ení. Nejv�tší zát�ž na životní 

prost�edí bude v pr�b�hu výstavby objektu a to zejména kv�li stavebnímu odpadu.   

g)  Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

     dokumentace  

Na stavebním pozemku s parcely �. 305/2 a 305/3 nebyl proveden geologický 

pr�zkum, ale podle stanoviska životního prost�edí Moravskoslezského kraje se nachází toto 

území v CHLÚ a na poddolovaném území, kde není pot�eba provád�t zvláštní zakládaní 

staveb. 

h)  Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický a referen�ní polohový  

      a výškový  systém  

Nebylo �ešeno. 

i)  �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

     provozní soubory  

Obytní objekte je �len�ný na stavební objekt, který obsahuje bytové prostory a 

p�ípojky na inženýrské sít� provád�né z ulice Pobialove. V Stavebním objektu se nenacházejí 

technologické provozní soubory.  

 Podrobn�jší �len�ní nebylo �ešeno.  

j)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

     ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace  

Z d�vodu malého plošného rozm�ru stavebního pozemku bude z d�vodu uskladn�ní 

materiálu a p�ípadných výrobních technologii pot�ebních p�i výstavb� objektu zajist�n 

pronájem �asti pozemku který je v sou�asnosti využívaný jako parkovišt�. V pr�b�hu 

výstavby všechny práce a p�ípadné výrobní technologie zp�sobující zvýšený hluk, budou 

provád�né od 8:00 a nejpozd�ji ukon�ena v 18:00. Zbylé stavební práce, které svým hlukem 

nebudou rušit okolí stavby mohou být provád�né bez omezení. 
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Staveništ� a p�ilehlé sklady materiálu budou ohrazené nepr�hledným pletivem do výšky 1,8 

m. Ze zadní strany od areálu mate�ské školky bude muset být zajišt�na ochranní oblast na 

zabezpe�ení p�ed zran�ním d�tí.  

k)  Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�  

P�í výstavb� obytného objektu je nutné zajistit dodržování bezpe�nosti a to hlavn�

podle zákona 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), zákoník práce 262/2006 sb. – �ást pátá a na�ízení 

vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveništích. 

 P�ípad� zhotovení stavby více dodavateli je d�ležité zajistit koordinátora bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi. 

3.2      Mechanická odolnost a stabilita 

 Pr�kaz statickým výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívaní nem�lo za následek :  

a)  Z�ícení stavby nebo její �asti  

Nebylo �ešeno.

b)  Vetší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení  

Nebylo �ešeno. 

c)  Poškození jiných �ásti stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného  

     vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce  

Nebylo �ešeno. 

d)  Poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

Nebylo �ešeno. 
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3.3      Požární bezpe�nost  

a)  Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 

Tento oddíl bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace v požární zpráv�

pro obytní objekt.  

b)  Omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�

Tento oddíl bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace v požární zpráv�

pro obytní objekt.  

c)  Omezení ší�ení požáru na sousední stavbu 

Tento oddíl bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace v požární zpráv�

pro obytní objekt.  

d)  Umožn�ní evakuace osob a zví�at   

Tento oddíl bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace v požární zpráv�

pro obytní objekt.  

e)  Umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany 

Tento oddíl bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace v požární zpráv�

pro obytní objekt.  

3.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí  

Hygiena pro uživatelé jednotlivých bytových jednotek je zabezpe�ena 

základním vybavením TZB.  

P�í výstavb� obytního objektu je nutné zajistit dodržování bezpe�nosti a to hlavn�

podle zákona 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), zákoník práce 262/2006 sb. – �ást pátá a na�ízení 

vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveništích. 

P�ípad� zhotovení stavby více dodavateli je d�ležité zajistit koordinátora bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi. 

Použitý materiál na výstavbu obytního objektu je zdravotn� nezávadný a není škodlivý pro 

životní prost�ení v pr�b�hu výstavby ani po její dokon�ení. Nejv�tší zát�ž na životní prost�edí 

bude v pr�b�hu výstavby objektu a to zejména kv�li stavebnímu odpadu. Jelikož se jedná o 

stavbu pro bydlení, tak se zde nenachází žádné výrobní technologické za�ízení které by mohla 

zp�sobit zne�išt�ní životního prost�edí. P�i používaní stavby budou vznikat jenom splaškové 

odpadní vody, které budou odvedené do kanaliza�ní sít�. 

3.5  Bezpe�nost p�í užívaní  

Nebylo �ešeno. 

3.6 Ochrana proti hluku 

Na navrhované stavb� nebyla �ešena žádna ochrana proti hluku. Eliminovat 

hluk z rušné ulice Stodolní a to hlavn� v no�ních hodinách je zajišt�no použitím 

kvalitních zdvojených oken s izola�ním dvojsklem a prov�trávanou fasádou. 

3.7   Úspora energie a ochrana tepla  

a)  Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích  

     ukazatel� podle jednotné metody výpo�t� energetické náro�nosti budov  

Nebylo �ešeno.

b)  Stanovení celkové energetické spot�eby stavby  

Nebylo �ešeno.
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3.8  �ešení p�ístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností  pohybu a   

       orientace  

Stavba nebyla �ešená pro užívaní osob s omezenou schopnosti pohybu orientace 

3.9  Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

a)  Radon 

Radonoví index – Nízký 

 Navrhovaná stavba nemá podzemní podlaží takže p�ípadní ochrana proti radonu 

není nutná, použitá izolace podlahy nad terénem z SBS modifikovaného asfaltu 

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL splní i izolaci proti radonu. 

b)  Poddolované území 

Stavební pozemek se nachází na poddolovaném území.

c)  Ložiska nerostných surovin 

Stavební pozemek se nachází v CHLÚ. Nacházejí se zde ložiska zemního plynu 

a �erného uhlí. 

d)  Seismicita

Stavební pozemek se nenachází v seismické oblasti. 

e)  Sesuv p�dy 

Stavební pozemek je rovinatý a nenachází se na v sesuvné oblasti plošné ani 

lokální.   

f)  Povodn�

Stavební pozemek se nachází v povod�ové oblasti QMAX. 
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3.10  Ochrana obyvatelstva 

Stavba je realizována jen v denních hodinách, je zajišt�né oplocení pozemku 

proti neoprávn�nému vniknutí  na stavbu  do výše 1,8 m.  

3.11  Inženýrské stavby  

a)  Odvodn�ní územní v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

Deš�ové a splaškové vody budou svedeny pomocí kanaliza�ních p�ípojek do jednotné 

ve�ejné kanaliza�ní sít�. Kanalizace je navržena jako gravita�ní. Všechna potrubí odpadních 

rozvodu v navrhované stavby jsou �ešené jako plastové.  

Podrobn�ji  nebylo �ešeno. 

b)  Zásobování vodou 

 Navrhovaná obytní budova bude p�ipojena na ve�ejní vodovodní �ád z ulice Pobilalove  

vodovodní p�ípojkou po dohod� a požadavk� správce sít�.  

Podrobn�ji  nebylo �ešeno. 

c)  Zásobování energiemi 

Navrhovaná obytní budova bude p�ipojena na ve�ejnou energetickou sí� nízkého 

nap�tí  z ulice Pobilalove  elektrickou p�ípojkou dle požadavk� správce sít�. 

Podrobn�ji  nebylo �ešeno. 

d)  �ešení dopravy  

P�ístup k Obytnému objektu bude zajišt�n z ulice Pobialove, která k�ižuje ulici 

Stodolní a ta se dále se napojuje na ulici Nádržní.  

 Vjezd na staveništ� bude zajišt�n z ulice Pobialove. Napojení objektu na stavební 

p�ípojky z ulice Pobialove bude provedeno po dohod� se správcem jednotlivých sítí. 
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e)  Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Vykopaná zemina ze zemních praci bude z �ásti použitá na terénní úpravy a zbytek 

bude odvezen na skládku zeminy.  

Zpevn�né plochy : okolo stavby bude zhotoven okapový chodník z betonové dlažby, 

p�ed vstupem do budov z Pobialove ulice bude provedena úprava ve�ejné komunikace a 

chodník� poškozených p�i výstavb�. 

Vegetativní úpravy : na pozemku se nenacházejí vegetativní úpravy

f)  Elektronické komunikace  

Nebylo �ešeno. 

3.12  Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

V navrhované stavb� se nenacházejí nevýrobní ani technologická za�ízeni. 
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4.  SITUACE STAVBY 

a)  Vyty�ovací situace 

Vyty�ovací situace viz. VÝKRES �.01 

b)  Situace inženýrských sítí  

Situace inženýrských sítí viz. VÝKRES �.02 

c)  Koordina�ní situace 

Koordina�ní situace viz. VÝKRES �.03 
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5.  DOKLADOVÁ �ÁST 

a)  stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu zpracování 

     projektové dokumentace 

Není p�edm�tem �ešení 

b)  pr�kaz energetické náro�nosti budovy 

Není p�edm�tem �ešení. 
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6.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Nebylo p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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7.  DOKUMENTACE STAVBY 

7.1  Architektonické a stavebn� technické �ešení 

7.1.1  Technická zpráva 

a)  Ú�el objektu 

           Jedná se o novou výstavby obytné budovy, která je  nepodsklepená, šesti podlažní 

s byty, které mají charakter p�evážn� do�asného bydlení, až na mezonetový byt v 5. NP a 

6.NP, který má charakter trvalého bydlení. 

           V sou�asné dob� je na pozemku situovaná dvojgaráž, která bude zdemolována a na 

jejím míst� bude postav�ná nová obytní budova. 

b)  Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení   

     vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívaní objektu osobami  

     s omezenou schopnosti pohybu a orientaci 

Novostavba obytní budovy je navržená jako šestipodlažní nepodsklepený objekt, ve 

kterém se nachází t�i byty 1+kk a jeden mezonetový byt 2+kk s terasou. Je situován do okolní 

stávající zástavby a i do plánované výstavby v místech sou�astného parkovišt�. Obytní 

budova je umíst�ná jako ukon�ující budova ulice Pobialove. 

           Tvar budovy je navržen jako šikmo z�ezaný hranol. Táto šikmina prochází p�es 6. NP, 

kde se projeví na tvaru stropu ložnice mezonetového bytu a st�echy nad ním. Z d�vodu malé 

plošní rozlohy pozemku nav�ená stavba p�ipomíná v�ž. 

 Celá stavba je od�ná do titanzinkového oplášt�ní. Z d�vodu doporu�ení výrobce byla 

zvolená povrchová úprava oplášt�ní, tak aby nedocházelo k nežádoucímu osn�ním �idi�e. 

Fasáda vstupu a terasy je �ešená jako kontaktn� zateplená se sv�tlou úpravou povrchu. Terasa 

na 6.NP je otev�ena do Pobialove ulice a areálu materské školky pomocí prosklené 

konstrukce, která slouží jako zábradlí a ochrana proti vypadnutí.  

 Kv�li malé rozloze pozemku nebyli �ešené úpravy okolí stavby.  

Dispozi�ní �ešení objektu  

Je navržený jeden hlavní vstup do objektu, který je situovaný z ulice Pobialove na 

severozápadní stran� stavby. Zádve�í do bytového objektu je chrán�no p�íst�eškem, který 

vystupuje z fasády objektu. Z prostoru zádve�í p�ejdeme p�es hliníkové bezpe�nostní dve�e do 
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vnit�ní �ásti budovy kde se nachází chodba a schodiš�ový prostor. Po pravé stran� chodby se 

nachází vstup do technického zázemí objektu. Zde je situovaná technická místnost a skladový 

prostor pro uživatelé mezonetového byt�. V p�ízemí je umíst�ná i garáž pro jedno auto, kterou 

využívají uživatelé mezonetového bytu. Pomocí dvouramenného schodišt�, které je pr�b�žné 

se dostaneme do vyšších podlaží objektu. Schodiš�ový prostor je osv�tlený pomocí 

prosklených oken na pr��elí stavby. V�trání prostoru je zabezpe�eno pomocí sklopných oken.  

Ve schodiš�ovém prostoru v 2. NP je navrženo zábradlí bránící pádu do volného prostoru 

v p�ípad� rozbití okna. Ze schodiš�ového prostoru je navržený vstup do bytové jednotky 

1+kk. Za vstupem do bytu je navržená chodba, ve které jsou po pravé stran� situované 

vestav�né sk�ín�. Po levé stran� je situován vstup do koupelny. V koupeln� je navržen 

sprchový kout a záchod který je opticky odd�lený p�í�kou do výšky 1500 mm. Za záchodem 

se nachází pr�b�žní instala�ní šachta ve které jsou kanaliza�ní a vodovodní rozvody. 

Osv�tleni koupelny je zajišt�no pomoci okna se zvýšením parapetem. Z chodby bytu je 

navržen vstup do obytní �ásti, který je situován oproti hlavnímu vstupu. Obytný prostor je 

rozd�lená na dv� �astí. První je kuchy�ský kout s jídelním stolem. Osv�tlení je zabezpe�eno 

pomoci francouzského okna opat�eného zábradlím proti vypadnutí které je situované do 

areálu mate�ské školky. Druhá �ást je obývací pokoj, který slouží sou�asn� i jako ložnice. 

Osv�tlení je zabezpe�eno oknem které je situované do Stodolní ulici. 

Dispozi�ní �ešení bytové jednotky na 3. NP a 4. NP je stejné jako bytové jednotky ve 

2.NP, jen s tím rozdílem ze ve 4. NP je navržen balkon zav�šený na táhlech se sklen�nou 

podlahou a zábradlím. Spodní patro mezonetového bytu v 5. NP je stejné jako v ostatních 

bytech jen s tím rozdílem ze se zde nachází schodišt�, pomoci kterého se dostaneme do 

druhého patra mezonetového bytu do 6. NP kde je situovaná ložnice. Kolem schodišt� se 

nachází sklen�né zábradlí. Osv�tlení ložnice je zabezpe�eno pomoci zešikmených oken, které 

jsou uprost�ed rozd�lena pomocí zd�ného sloupu. Strop ložnice je tvo�ený pomoci p�iznaných 

d�ev�ných nosných trámu s podhledem, které jsou sou�ástí st�ešní konstrukce.  

Z ložnice je navržen výstup na terasu. Povrch terasy je tvo�ený dlažbou a násypem. 

Výhled z terasy je zabezpe�ený pomocí ocelové konstrukce, na které jsou uchyceny sklen�né 

tabule. 
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c)  Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace,  

     osv�tlení a oslon�ní 

           Zastav�ná plocha stavby    70 m2 

           Obestav�ný prostor      1260 m3

           Podlahové plochy p�ízemí a byt� : 

           1. NP – sklad, technická místnost, garáž  42 m2 

           2. NP – byt 1+kk     42 m2

           3. NP – byt 1+kk     42 m2

           4. NP – byt 1+kk     42 m2

           5. NP – mezonetový byt 2+kk   42 m2

           6. NP – ložnice + terasa    56 m2

d)  technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 

     jeho požadovanou životnost 

Technické �ešení objektu :

Zemní práce : 

 Dle územního rozhodnutí se na stavebním pozemku p�ed zapo�etím zemních prací 

musí vytý�it hranice pozemku, základových pás� a výkop� pro základovou patku. 

Výkopy základových pásu a napojení na ve�ejní sít� bude provád�no strojov� a dále se 

provede ru�ní do�ist�ní hran výkopu. Výkopy základových pásu budou provedené do hloubky  

-1,540 m od ±0,000 m. Tlouš�ka výkop� obvodových základových pásu je 550 mm a tlouš�ka 

vnit�ních základových pásu je 500 mm. 

Základy:  

 Základová konstrukce je tvo�ená základovými pásy a základovou patkou. Základové 

pásy jsou vyhotovena z prostého betonu C20/25. Základové pásy pod obvodovým nosním 

zdivem jsou jednostrann� rozší�ené dovnit� a celková tlouš�ka obvodového základového pásu 

je 550mm a výška 1170 mm.  Vnit�ní základový pás pod nosní st�nou je oboustrann�

rozší�ený. Je zhotovený z prostého betonu C20/25, tlouš�ky 500 mm a výsky 1170 mm. 

Základová patka pod železobetonovým sloupem je navržena jako jednostup�ová z prostého 

betonu C20/25 o rozm�rech 700/800/1170 mm (a/b/h). Pod podkladní beton je proveden 

násyp o tlouš�ce 170 mm.  

Svislé konstrukce : 
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 Nosný systém obytného objektu je navržen jako st�nový systém z cihlových blok�. 

Obvodové nosné zdivo tlouš�ky 365 mm je tvo�eno z nosných cihel POROTHERM 36,5 P+D 

(247x365x238 mm) pevnosti P 15 na maltu vápenocementovú (MVC) s pevnosti M 

10.Vnit�ní nosné zdivo je navrhnuté z cihel POROTHERM 30 P + D (247x300x238 mm) 

pevnosti P 15 na maltu vápennocementovú (MVC) s pevnosti M 10. Sloup podepírající 

vnit�ní pr�vlak je navržený ze železobetonu o rozm�rech 300x365 mm, pr�m�ry a typy 

jednotlivých výztuží budou dopln�né podle statického posudku konstrukce, který není 

sou�ástí bakalá�ské práce.  

Vnit�ní p�í�ky odd�lující chodbu od koupelny a obytné místnosti jsou tvo�ené z p�í�kových 

cihel  POROTHERM 8 P+D (497x80x238 mm) pevnosti  P 8 na maltu vápennou (MV) 

pevnosti M 5. P�í�ka odd�lující kuchy�ský prostor a koupelnu je tvo�ená z p�í�kových cihel 

POROTHERM 14 P+D (497x140x238 mm) pevnosti P 8 na maltu vápennou (MV) pevnosti 

M 5. 

Vodorovné konstrukce : 

 Podkladní beton na terénu v 1. NP je tvo�ený z prostého betonu tlouš�ky 150 mm 

vyztuženého kari sítí s pr�m�rem výztuže 6Ø a rozm�ry ok sít� 125x125mm.  

Stropní pr�vlak podep�ený ŽB sloupem je tvo�ený vyztuženým betonem, pr�m�ry a typy 

jednotlivých výztuží budou dopln�né podle statického posudku konstrukce,který není sou�ástí 

bakalá�ské práce. P�eklady nad otvory jsou nav�ena jako ŽB konstrukce o tlouš�ce 365 mm a 

výšce 250 mm. Pr�m�ry a typy jednotlivých výztuží budou dopln�né podle statického 

posudku konstrukce,který není sou�ástí bakalá�ské práce.  

Stropní nosní konstrukce jsou navrženy z keramického systému POROTHERM. Konstrukci 

tvo�í keramické nosníky a keramické vložky  MIAKO 62,5. Výkres jednotlivých stropu je 

sou�ástí projektové dokumentace. 

Konstrukce balkonu je tvo�ená z ocelových nosník� obdélníkového pr��ezu kotvené do SNK 

pomocí kotevních prvk� firmy Shöck – Wittek a zav�šených na táhlech, kotvených do SNK 

kotevních prvk� firmy Shöck – Wittek. Všechny ocelové �asti balkónové konstrukce jsou 

opat�ené povrchovou úpravou – žárovým zinkováním, dodané formou KONDOR 

St�echa : 

 Na navrhované stavb� se nacházejí dva druhy st�ech. Na jedné �ásti se nachází šikmá 

st�echa a na druhé �asti plochá, která slouží jako terasa. 

 Šikmá st�echa je navržená jako prov�trávaná na d�ev�ných nosnících o rozm�ru 

200/300 mm (b/h), které jsou kotvené na obvodovém  zdivu. Na trámech jsou umíst�né 
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jednotlivé �ásti st�ešního plášt�. Skladba st�ešního plášt� z od st�ešní krytiny k podhledu. 

St�ešní krytinu tvo�í titanzinkový plech spájený dvojitou stojatou drážkou. Tlouš�ka 

titanzinkového plechu je 0,7 mm. St�ešní krytina je položena na plném bedn�ní z desek o 

tlouš�ce 25 mm. Pod plným bedn�ním je vytvo�ená vzduchová mezera pomoci hranolku o 

rozm�rech 40/50 mm (b/h), která jsou podéln� p�ipevn�né na hranolech o rozm�rech 100/100 

(b/h). Mezi t�mito hranoly je umíst�ná pojistná hydroizolace (HI) JUTADACH SUPER. Pod 

pojistní hydroizolací se nacházejí  dv� vrstvy tepelné izolace (TI) ISOVER FASSIL o 

tlouš�ce 100 mm a 160 mm. Pod TI se nachází parozábraná JUTAFOL TP 15. Na spodní 

strany st�ešního plášt� se nachází sádrokartonový podhled firmy RIGIPS z desek tlouš�ky 15 

mm. Odvodn�ní st�echy je provedeno pomocí st�ešních žlab�. 

 St�ešní pláš� ploché st�echy terasy je nav�en s opa�ným po�adím vrstev. Skladba 

st�ešního plášt� ploché st�echy od stabiliza�ní vrstvy, kterou tvo�í oblázkový násyp frakce 

16/32 do stabiliza�ní vrstvy jsou osazená betonová dlažba o rozm�rech 400x400x30 mm 

(axbxh). Pod stabiliza�ní vrstvou se nachází filtra�ní a separa�ní vrstva tvo�ena textilií 

ROOFMATE R. Pod touto vrstvou se nachází tepelní izolace z desek se zpevn�ným hladkým 

povrchem a polodrážkou ISOVER Styrodur 3035 CS o tlouš�ce 160 mm. Pod tepeln� izola�ní 

vrstvou je umíst�ná izolace proti vlhkosti, která je tvo�ená asfaltovým pásem ROOFTEK 50 

SPECIAL DEKOR  ve dvou vrstvách. Jednotlivé pásy jsou na sebe natavené pomocí 

propanbutanového ho�áku  a spodní vrstva je natavena na spádovou vrstvu tvo�ená lehkým 

betonem, na kterém je nanesen penetra�ní nát�r. Pod spádovou vrstvou se nachází stropní 

nosní konstrukce tvo�ená keramickým nosníkem POROTHERM. Odvodn�ní ploché st�ech je 

zabezpe�eno pomocí st�ešní vpusti. 

Výpln� otvor� : 

 Okenní otvory v 1. NP, vstup do objektu v 1. NP a otvory ve schodiš�ovém prostoru 

jsou navržené pomocí systému Schüco AWS 65 dodávané firmou SEDMA. Okenní otvory 

v jednotlivých bytech jsou navržena jako d�evohliníkové okna a francouzské d�evohliníkové  

okna pomocí systému INTERNORM EDITION 4. Vstupní dve�e do bytu a vnit�ní dve�e jsou 

navržený jako d�evená s d�ev�nými zárubn�mi dodávané firmou SAPELI. Garážové vrata v 1. 

NP jsou navržena jako sek�ní hliníkové od firmy BATIMA. Detailn�jší popis a po�et 

jednotlivých oken a dve�í je �ešen v P�ÍLOZE A - Výpis výplní otvor�. 

Povrchové úpravy konstrukcí : 

 Venkovní povrch navrhované stavby je navržen jako prov�trávaná fasáda. Skladba 

prov�trávané fasády je tvo�ená titanzinkovím plechem barvy ‘‘ p�edzv�tralý pro-b�idlicov�
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šedý ‘‘ na doporu�eni výrobce, firmy RHEINZINK. Plech je spájený pomoci uhlové stojaté 

drážky. Plech je uchycený na plném bedn�ní navrženo z OSB desek tlouš�ky 20 mm. OSB 

desky jsou uchycené na nosné kovové T konstrukci samo�eznýmy vruty, která je  kotvená 

pomocí ocelových kotev SPIDY max. V�traná vzduchová mezera je o tlouš�ce 40-60 mm. 

Menší vzdálenost je zp�sobena návrhem posuvných kryt� na oknech a francouzských oken. 

Detailn�jší �ešení je uvedeno ve výkrese detailu posuvných �ástí fasády. Tepelná izolace je 

tvo�ena deskami ISOVER FASSIL NT 100 mm, která jsou mechanicky kotvená do 

obvodového zdiva pomocí plastového trnu. Povrchová úprava fasády terasy a záv�t�í vstupu 

je navržena jako kontaktn� zateplená pomocí izola�ního systému BAUMIT Minerále  

s povrchovou úpravou Baumit Nanopor škrábaná struktura 2 mm barvy Princess 3003 

HBW.:64. Povrchová úprava vnit�ních st�n je tvo�ena vápennou štukovanou omítkou. 

Barevná úprava bude up�esn�na investorem p�ípadn� nájemníky bytových jednotek. Ve všech 

bytech je proveden sádrokartonový podhled od firmy RIGIPS. 

Hydroizolace : 

 Na hydroizolaci podlahy nad terénem je použitý hydroizola�ní pás z SBS 

modifikovaného asfaltu ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL, který je celoplošn� nataven na 

podkladní beton s penetra�ním nát�rem. Tento druh izolace se používá jako izolace spodní 

stavby proti zemní vlhkosti, gravita�ní i tlakové vod� (v kombinaci s jedním nebo dv�ma 

dalšími pásy) a radonu. Hydroizolace ploché st�echy terasy je navržena z SBS 

modifikovaného asfaltového pasu ROOFTEK 50 SPECIAL DEKOR ve dvou vrstvách 

natavených celoplošn� na podklad�. 

Tepelná izolace : 

 Tepelnou izolaci podlahy na terénu tvo�í desky se zpevn�ným hladkým povrchem a 

polodrážkou ISOVER Styrodur 3035 CS tlouš�ky 50 mm. Izolace podlah v jednotlivých 

bytech tvo�í ISOVER EPS 100Z 50 mm. Tepelná izolace ploché st�echy na terase vyžaduje 

vyšší nároky na pevnost v tlaku proto je navrhnutá z desek se zpevn�ným hladkým povrchem 

a polodrážkou ISOVER Styrodur 3035 CS tlouš�ky 160 mm. Zateplení šikmé st�ech je 

navrženo z izola�ních rolovaných pásu ze sklen�né plsti ISOVER UNIROL PROFI ve dvou 

vrstvách o tlouš�ce 100 mm a 160mm. Tepelnou izolací obvodového plášt� tvo�í desky Isover 

FASSIL NT 10  tlouš�ky 100 mm.  
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Vytáp�ní :  

 Ve všech místnostech bytových jednotek je navrženo podlahové vytáp�ní, které je 

zajišt�né pomocí topných kabelu. Veškerou instalaci topných kabelu bude zajiš�ovat firma 

DEVI.  

Truhlá�ské výrobky :  

 Kompletní p�ehled truhlá�ských výrobk� je uveden v P�ÍLOZE B - Výpis 

klempí�ských, truhlá�ských a záme�nických výrobk�. 

Klempí�ské výrobky : 

 Všechny klempí�ské výrobky jsou vyrobené firmou RHEINRINK z titanzinkového 

plechu. Podrobn�jší popis viz. P�ÍLOHA B - Výpis klempí�ských, truhlá�ských a 

záme�nických výrobk�. 

Záme�nické výrobky :  

 Záme�nické výrobky budou dodané dodavatelskou firmou KONDOR, s. r.o. jedné se 

o konstrukce zábradlí schodišt�, p�íst�ešku vstupu, nosní konstrukce posuvných �ásti fasády, 

konstrukce balkonu a konstrukce uchycení skel terasy. Podrobní výpis prvku je uveden 

v P�ÍLOZE B - Výpis klempí�ských, truhlá�ských a záme�nických výrobk� . 

e)  tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Nebylo �ešeno.

  

f)  Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a   

    hydrogeologického pr�zkumu 

Nebylo �ešeno.

g)  Vliv objektu a jeho užívaní na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních   

     ú�ink�  

Použitý materiál na výstavbu obytního objektu je zdravotn� nezávadný a není škodlivý 

pro životní prost�ení v pr�b�hu výstavby ani po její dokon�ení. Nejv�tší zát�ž na životní 

prost�edí bude v pr�b�hu výstavby objektu a to zejména kv�li stavebnímu odpadu. Jelikož se 

jedná o stavbu pro bydlení, tak se zde nenachází žádné výrobní technologické za�ízení které 

by mohla zp�sobit zne�išt�ní životního prost�edí. P�i používaní stavby budou vznikat jenom 

splaškové odpadní vody, které budou odvedené do kanaliza�ní sít�. 
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h)  Dopravní �ešení 

P�ístup k Obytnímu objektu bude zajišt�n z ulice Pobialove, která k�ižuje ulici 

Stodolní a ta se dále se napájí na ulici Nádržní.  

i)  Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení  

Nebylo �ešeno.

j)  Dodržení obecných požadavku na výstavbu. 

B�hem výstavby budou zajišt�ny základní obecné požadavky na výstavbu, zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany majetku. Samotná stavba je navržena v souladu zákona �. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) a vyhláškou �. 137/1998 Sb. v platném zn�ní O obecn� technických 

požadavcích na výstavbu. 

7.1.2  Výkresová �ást 

a)  P�dorys zakladou  

VÝKRES �. 04 -  ZÁKLADY  M 1:50. 

b)  P�dorysy jednotlivých podlaží  

VÝKRES �. 05 - P
DORYS 1.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 06 - P
DORYS 2.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 07 - P
DORYS 3.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 08 - P
DORYS 4.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 09 - P
DORYS 5.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 10 - P
DORYS 6.NP  M 1:50. 

c)  P�dorysy skladby strop�

VÝKRES �. 11- SKLADBA STROP
 1.NP – 4.NP  M 1:50. 

VÝKRES �. 12 - SKLADBA STROP
 5.NP  M 1:50 

d)  P�dorys st�echy 

VÝKRES �. 13 - KONSTRUKCE ST�ECHY  M 1:50 
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e)  �ezy  

VÝKRES �. 14 – �EZ A-A  M 1:50 

VÝKRES �. 15 – �EZ B-B  M 1:50 

f)  Pohledy 

VÝKRES �. 16 – POHLEDY 1  M 1:100 

VÝKRES �. 17 – POHLEDY 2  M 1:100 

g)  Dopl�ující výkresy  

VÝKRES �. 18 - KONSTRUKCE BALKÓNU M 1:50 

VÝKRES �. 19 - DETAIL POSUVNÝCH �ÁSTÍ OPLÁŠT�NÍ U OKEN  M 1:10 

VÝKRES �. 20 - DETAIL POSUVNÝCH �ÁSTÍ OPLÁŠT�NÍ U  

       FRANCOUZSKÉHO OKNA  M 1:10 

VÝKRES �. 21 - DETAIL ODV�TRÁNÍ ŠIKMÉ ST�ECHY P�I ATICE  M 1:10 

7.2  Stavebn� konstruk�ní �ást 

Není sou�ástí bakalá�ské práce  

7.3  Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Není sou�ástí bakalá�ské práce  

7.4  Technika prost�edí staveb 

Není sou�ástí bakalá�ské práce  



Bakalá�ská práce 
Obytný objekt v Moravské Ostrav�

34

8.  ZÁV	R 

P�edm�tem bakalá�ské práce bylo vytvo�ení novostavby obytného objektu v 

obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz v ulici Pobialové. Bakalá�ská práce je zpracována 

v rozsahu dokumentace pro provád�ní stavby. V práci jsou uvedeny informace o dispozi�ním 

a technickém �ešení. M�stský obvod Moravská Ostrava a P�ívoz pat�í stavebn� k velmi 

zajímavým územím. Výsledky zpracované práce mají proto p�isp�t k optimálnímu využití 

�ešeného území. V bakalá�ské práci jsou podrobn� shrnuty dostupné podklady mapující 

sou�asný stav lokality i její pot�eby. Výsledkem bakalá�ské práce je tedy návrh objektu, 

v n�mž jsou umíst�ny bytové prostory do�asné i trvalé bydlení. Bakalá�ská práce byla 

vypracována podle p�íslušných zákon� a vyhlášek. 
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