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ANOTACE - CZ 

Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace studie stavby a dokumentace 

pro skutečné provedení stavby komplexu restaurace a baru v městě Klimkovice. Část 

studie stavby, jeţ byla rozpracována v předmětu Ateliérová tvorba II je přiloţena ve 

formátu A3 a pojednává o základním návrhu zpracovávané stavby. 

Část dokumentace pro provedení stavby se skládá z technické zprávy v souladu se 

standardy profesních výkonů Výkonového řádu ČKA a ČKAIT. Součástí dokumentace pro 

provedení stavby je jak technická zpráva, tak i výkresová dokumentace obsahující základní 

typologická, konstrukční a prostorová řešení a dále architektonická specializace, která 

pojednává o základním architektonickém a prostorovém řešení zpracovávané stavby. 

Součástí specializace jsou dále i vizualizace stavby. 

ANNOTATION - EN 

The aim of this bachelor work is development of a construction documentation of 

the study and documentation for the actual building construction of the restaurant and bar 

complex in Klimkovice. Part of the study of the construction, which was developed in the 

course Ateliérová tvorba II is presented as A3 and discusses the basic design structures of 

the processed construction. 

Part of documentation for building construction consists of a technical report in 

accordance with the standards of professional performance and performance CCA 

Regulations and ČKAIT. Documentation for building construction is both a technical 

report and design documentation containing basic typological, structural and spatial 

resolution and architectural expertise, covering the basic architectural and spatial 

resolution of the processed construction. Part of the specialization are also visualization of 

the construction. 
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1. ŮVOD 

 

Zadání bakalářské práce je vypracování dokumentace studie stavby a prováděcího projektu 

budovy Baru v Klimkovicích. Budova je součástí komplexu Restaurace a Baru v 

Klimkovicích. Komplex je navrţen jako částečně třípodlaţní podsklepený. Komplex se 

skládá ze tří samostatně stojících celků (objekt baru, objekt restaurace a přidruţených 

kanceláří a objekt vstupu z podzemích garáţí) konstrukčně spojených zastřešením a 

pochůzí konstrukcí. Součástí projektu jsou i přilehlé terénní úpravy včetně rozšíření 

stávajících podzemních garáţí (návrh v rámci předmětu Ateliérová tvorba I) o kapacity 

pořebné pro hosty restaurace a baru.  

Bakalářská práce navazuje na školní projekt zpracovávaný v předmětu Ateliérová 

Tvorba II a dále na školní projekt zpracovávaný v předmětu Ateliérová Tvorba I. Skládá se 

z textové a grafické části a příloh. V přílohách je charakterizována architektonická 

specifikace objektu včetně architektonického detailu, stanovení souhrnného rozpočtu 

stavby, dále pak  posudek části konstrukce POPV metodou a výpis klempířských a 

zámečnických prvků. 

 

Obr. 1 - Nosný rám 
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Textová část se skládá z průvodní zprávy, souhrnné zprávy a technické zprávy dle 

poţadavků sbírky zákonů č. 499/2006 o dokumentaci staveb.  

Průvodní zpráva obsahuje základní informace o pozemku, samotné stavbě, její 

členění a přibliţné předpokládané náklady (stanovené viz. Příloha: Souhrnný rozpočet 

stavby). 

Souhrnná zpráva řeší základní přípravu výstavby, okolní zeleň, vliv na ţivotní 

prostředí, základní poţadvky a jiné.. Technická zpráva obsahuje základní konstrukční 

provedení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí. Dále pak základni matriálové 

charakteristiky stavby včetně základní techniky prostředí staveb. 

Grafická část obsahuje stavební výkresy, které jsou uvedeny v seznamu výkresové 

dokumentace dle obsahu a dále výkresy architektonické specializace uvedené v příloze 

Architektura. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA: 

 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

Název stavby:   Soubor budov komunální infrastruktury: 

BAR a RESTAURACE v KLIMKOVICÍCH 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  Město Klimkovice, Lidická ulice, parcela č. 1382/1, 

parcela č. 1382/4, parcela č. 1386/1, parcela č. 1386/2, 

parcela č. 1386/3, parcela č. 1386/4, parcela č. 1394/5 

Okres:   Ostrava 

Stavební úřad:  Ostrava 

Katastrální území: Město Klimkovice, parcela č. 1382/1, parcela č. 

1382/4, parcela č. 1386/1, parcela č. 1386/2, parcela č. 

1386/3, parcela č. 1386/4, parcela č. 1394/5 

Katastrální úřad:  Ostrava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Projektant:  Lukáš Houšť, náměstí Svobody 11, 690 02 Břeclav 

Stavební náklady: Celkem 41 850 000 Kč bez DPH. Výpočet ceny viz. 

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby 

Datum:   05/2010 

 

2.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU: 

 

Poloha v obci:  Stavební pozemek se nachází ve městě Klimkovice, 

okres Ostrava na parcelách číslo 1382/1, 1382/4, 
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1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1394/5. Pozemek leţí 

v území určenému pro bytové objekty a objekty 

s občanskou vybaveností. 

Stavební pozemek: Pozemek je mírně svaţitý. Komunikace probíhají na 

severozápadním, jihovýchodním a severovýchodním 

okraji pozemku. 

Plocha pozemku:  Celkem 11 100 m
2 

Pro prostory baru a restaurace  1562 m
2
 

Obestavěná plocha: 691,36 m
2
 restaurace, bar a kanceláře 

450,64 m
2
 podzemní garáţe 

Obestavěný prostor: 2489,89 m
3
 restaurace, bar a kanceláře 

1261,79 m
3
 podzemní garáţe 

Plocha komunikací: Silnice:  537 m
2
 

Chodníky: 1025 m
2
 

Délky přípojek k inţenýrským sítím: 

Voda:  17,39 m 

Plyn:  19,74 m 

Elektřina: 22,22 m 

Kanalizace: 15,36 m 

 

2.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ 

NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Provedené průzkumy: Není předmětem řešení. 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Na dopravní infrastrukturu je pozemek napojen na severozápadním (ulice 

Zahradní), jihovýchodním (ulice ke dvěma rodinným domům) a severovýchodním 

(ulice Lidická) okraji pozemku. Ulice Zahradní a ulice Lidická budou spojeny nově 

vybudovanou komunikací určenou k zásobování nově vybudovaných objektů 

komunální infrastruktury. Samotné vstupy do objektu jsou přístupné z ulice, jeţ je 

napojena na ulici Lidická. Nebo přímo z ulice Lidická. Napojení na technickou 

infrastrukturu je řešeno přes ulici Lidická. Pod silniční komunikací bude probíhat 

napojení jak na veřejný vodovod Lit DN100, veřejnou kanalizaci DN400, rozvody 

plynu LPe63 tak i rozvody elektrické energie. 

 

2.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

 

Technické i organizační záleţitosti všech dotčených orgánů (vodovody, kanalizace, 

plynárny, elektrárny) jsou dodrţeny dle jejich podkladů a technických poţadavků. Dále 

nebyly stanoveny ţádné speciální poţadavky Památkových orgánů a orgánů spojených 

s Kulturními a jinými poţadavky. Poţadavky ze strany Města a příslušného kraje byly 

taktéţ splněny. 

 

2.5 INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 

 

Je zajištěno dodrţení všech obecných poţadavků na výstavbu týkajících se jak bezpečnosti 

práce, osob i okolního prostředí, tak i poţadavků týkajících se dodrţení základních 

technologických postupů.  
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2.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

Stavba splňuje podmínky regulačního plánu o zastavění pozemku dle územního rozhodnutí 

pro bytovou zástavbu a zástavbu komunální infrastruktury. 

 

2.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 

Součástí stavby bude i vybudování obsluţné komunikace pro zásobování. Dále je potřeba 

odstranění případných keřů a stromů na základě příslušného povolení. V dotčeném území 

je třeba zajistit zvýšenou bezpečnost osobám pro přímo sousedící bytové domy tak i pro 

ostatní okolní zástavbu. Dále je třeba zajistit plynulost výstavby a také to, aby samotná 

výstavba nijak neomezovala funkčnost a vyuţitelnost dotčeného území. 

 

2.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY 

 

Doba výstavby:  12 měsíců 

Postup výstavby:  

V první fázi dojde k samotnému zajištění pozemku – zajištění 

elektroinstalace pro pracovní stroje, zajištění dodávky vody, zajištění 

dodávky stavebního materiálu a strojů. 

Druhá fáze spočívá v samotné výstavbě stavby ale i v rozšíření 

podzemních garáţích pod bytovými domy a dále ve výstavbě obsluţné 

komunikace pro zásobování. Nejprve bude sejmuta vrchní část 

pozemku a později budou provedeny zemní práce pro přípravu a 
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následnou realizaci základů. Po provedení samotných základů bude 

proveden samotný nosný ocelový konstrukční systém zhotoven 

z prefabrikovaných dílců dovezených na místo staveniště. Dále bude 

provedeno obezdění budov a následné zhotovení podlah s následnou 

kompletací pochůzích střech. Poté budou osazeny skleněné okenní 

výplně a výplně dveří. Dále budou zahájeny samotné omítací a 

dokončovací práce na stavbě. Poté bude navezena zemina pro finální 

terénní úpravy. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek je mírně svaţitý. Je dobře dostupný jak z vedlejších tak i z hlavní komunikace. 

Co se týče geologického sloţení, neklade pozemek zvýšené nároky na technické vybavení 

ani na nevšední postupy při zemních pracích. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba se nachází v blízkém okolí centra města. Je přístupná z hlavní komunikace coţ 

zajišťuje dobrou dostupnost.  

Architektonicky se samotná stavba dělí na 3 celky, které jsou funkčně spojeny do 

jednoho funkčního komplexu. Hlavní celek je budova restaurace a kanceláří u které je 

vstup do restaurace řešen z prostoru venkovní terasy a z prostoru vstupu z podzemních 

zaráţí (třetí část komplexu), do kanceláří přes sousední budovu baru venkovním 

schodištěm. Na západní straně se dále nachází prosto pro zásobování funkčně oddělen od 

prostorů pro návštěvníky komplexu. 

Stavba je řešena jako nepravidelný, organický objekt zkonstruovaný z přiznaného 

ocelového skeletu. Zastřešení objektu je realizováno jako pochůzí plochá střecha 

v kombinaci s nepochůzím zasklením v příslušném spádu. 

 

3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Samostatné celky jsou řešeny jako samostatné objekty se samostatným zaloţením a 

oddělenou stavbou. Společné je pouze napojení na inţenýrské sítě a komunikační 

propojení. Vnější plochy jsou řešeny jako pochůzí trávník, a nebo komunikace – chodníky, 

které obklopují všechny 3 celky komplexu. 
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Samotná stavba restaurace a baru je tvořena třemi stavebními objekty s pochůzí 

plochou střechou, částečně podsklepený. Jako nosný systém byl zvolen ocelový skelet 

organického tvaru z vysokopevnostní oceli 17 240 obdélníkového průřezu 100x100 mm tl. 

10 mm. Všechny vodorovné nosné ocelové prvky jsou řešeny jako zakřivené, svislé nosné 

prvky jsou částečně tvořeny přímými sloupy a částečně tvořeny zakřivenými dílci viz 

výkresová dokumentace. Dodatečné ztuţení konstrukce obvodovým zdivem není třeba, 

avšak kvůli tepelně - technickým vlastnostem je zvoleno zdivo XELLA YTONG 

LAMBDA tl. 375 mm bez nutnosti dodatečného zateplení (součinitel prostupu tepla: U = 

0,23 W/m
2
K). Příčky z tvarovek XELLA YTONG P2 - 500 tl. 125 mm, P2 - 500 tl. 150 

mm a P4 - 500 tl. 250 mm. 

Střešní konstrukce je řešena jako lehká střecha z trapézového plechu TR 150/280 tl. 

1,25 mm, na který je osazena tepelná izolace DEKTRADE POLYDEK ve spádu viz 

výkresová dokumentace. Prostor mezi vlnami trapézového plechu je vyplněn tepelně a 

zvukově izolační pěnou SOUDAFOAM 2K. Střešní konstrukce je osazena na nosný rám 

jeţ je součástí celkového ocelového nosného rámu budovy. Nosný rám samotné střechy 

sestává z ocelových profilů obdélníkového průřezu 100x100 mm tl. 10 mm a profilu 

100x50 mm tl. 10 mm. Konstrukce podlahy nad základy sestává z tepelné izolace 

FOAMGLAS® T4 tl. 100 mm, betonové vyrovnávací vrstvy tl. 40 mm. Vzduchové 

mezery tl. 40 mm a zdvojené podlahy T.I.K.O a nebo keramické dlaţby osazené na 

betonovou vyrovnávací vrstvu tl. 80 mm. Součástí obvodového pláště jsou skleněné plochy 

vyrobené z ohýbaného skla GLAVERBEL STRATOBEL opatřeného UV ochranou. Jako 

překlady jsou poţity ocelové prolamované válcované profily IPE-240 a překlady YTONG 

PSF III. 

Objekt je zaloţen na ţelezobetonových pásech jeţ jsou umístěny pod obvodovou 

konstrukcí a základových patek umístěných pod sloupy. Základové pásy a patky jsou 

spojeny ţelezobetonovou kříţem vyztuţenou deskou z důvodu vodorovných sloţek napětí 

vyvolaných samotným ocelovým nosným rámem.  

Točitá schodiště jsou řešena jako exteriérový prvek. Nosná část je řešena ocelovými 

schodnicemi obdélníkového profilu 100x350 mm tl. 10 mm. Samotné stupně jsou z 

tvrzeného skla firmy GLAVERBEL tl. 20 mm s protiskluzovou úpravou jeţ jsou osazeny 

na ocelové profily obdélníkového průřezu 30x30mm. Zábradlí je řešené jako ocelová 

konstrukce se skleněnou výplní a dřevěným madlem opatřeným povrchovou úpravou 
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odolávající povětrnostním vlivům. Podesty jsou rovněţ řešeny z ocelového rámu 

obdélníkového průřezu 100x350 mm tl. 10 mm a pochůzí skleněné desky tl. 20 mm. 

Zastřešení chodistě je řešeno ze skel GLAVERBEL tl. 20 mm se spádem do středu 

schodiště, kde je osazen radiální ţlab s odvodem dešťové vody okapní rourou osazenou na 

středovém nosném sloupu.  

Z důvodu velkého počtu skleněných konstrukcí je budova vybavena systémem 

ochlazování studenou vodou jeţ je přiváděna ze strojovny osazené v 1S podlaţí pomocí 

trubního systému nad horní hranu obvodového zasklení a následně je tryskami přivedena 

na samotnou prosklenou konstrukci, po které stéká do ţlabu jeţ je umístěn buď v úrovni 

střechy anebo v případě oblého zasklení v úrovni základové desky, odkud je voda sváděna 

potrubím zpět do strojovny a následně přefiltrována a vrácena do oběhu ochlazovacího 

systému. 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Na dopravní infrastrukturu je pozemek napojen na severozápadním (ulice Zahradní), 

jihovýchodním (ulice ke dvěma rodinným domům) a severovýchodním (ulice Lidická) 

okraji pozemku. Ulice Zahradní a ulice Lidická budou spojeny nově vybudovanou 

komunikací určenou k zásobování nově vybudovaných objektů komunální infrastruktury. 

Samotné vstup do objektu jsou přístupné z ulice, jeţ je napojena na ulici Lidická. Nebo 

přímo z ulice Lidická. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno přes ulici Lidická. 

Pod silniční komunikací bude probíhat napojení jak na veřejný vodovod, veřejnou 

kanalizaci, rozvody plynu tak i rozvody elektrické energie. 

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu 

Technicky jsou budovy členěny na celky zásobování, přípravy jídel, skladování zásob, 

prostory pro samotné zákazníky a prostory pro venkovní občerstvení. Dopravní 

infrastruktura je zajištěna přilehlými pozemními komunikacemi – silnice, chodníky 

v přiměřené míře, řešené bezbariérově v těsné návaznosti na okolní dopravní obsluţnost.  
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3.1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí. Látky nebezpečné ţivotnímu 

prostředí se zde nenacházejí, a je zajištěna dostatečná ochrana okolí vůči odpadům. 

Veškeré instalační rozvody jsou napojeny na městské inţenýrské sítě. Za odpad při 

výstavbě je zodpovědný dodavatel stavby, jakoţto i za případné problémy s likvidací 

související. 

3.1.7 Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Prostory baru a restaurace jsou řešeny jako bezbariérové. Vstupní prostory, prostory pro 

zákazníky i prostory pro personál vyhovují poţadovaným normám a zákonům. Jako 

bariérová část je řešena pouze část kanceláří ve 2.NP nad restaurací, do které je přístup 

řešen pouze po schodišti příslušícímu budově baru, taktéţ i vstup z podzemních garáţí. 

Z toho důvodu je v prostoru komplexu umístěno pozemní parkoviště k zajištění 

bezbariérovosti. 

 

3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Průzkumy a jiné měření nebyly provedeny. 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Jako podklad pro vytyčení stavby slouţí přiloţený výkres: VYTYČOVACÍ PLÁN viz 

VÝKRES Č. 6.  

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Členěno na 3 samostatné stavební celky:  

SO 01 - Budova restaurace a kanceláří slouţí současně jako centrum inţenýrských 

technologií a centrum pro připojení inţenýrských sítí. Slouţí jako prvek zábavy a 

občerstvení. 
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SO 02 - Budova baru je technologicky napojena na budovu restaurace. 

SO 03 - Poslední samostatný celek vstupu z podzemních garáţí je technologicky 

nezávislý, s výjimkou napojení elektroinstalace. 

Inţenýrské stavební objekty: 

SO 04 – letní terasa 

SO 05 - přípojka veřejného vodovodu 

SO 06 – přípojka městské kanalizace 

SO 07 – přípojka rozvodů městského plynovodu 

SO 08 – přípojka NN 

SO 09 – zpevněné plochy, zeleň 

 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba nemá ţádné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu, ani nijak neohroţuje okolní stavby 

a ani je nijak neovlivňuje jak technicky tak funkčně nevyvíjí ţádné nároky na okolní 

stavby. Není nijak narušena stabilita sousedících objektů jak při výstavbě tak i při 

následném vyuţívání stavby. Celkové řešení stavby i samotného pozemku bude mít kladný 

vliv na ţivotní prostředí. Nebudou pouţity ţádné ţivotnímu prostředí škodící materiály. 

 

3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

Při výkonu stavebních prací bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. Při provádění 

stavebních a montáţních prací bude nutno dodrţovat vyhlášku ČUBP č. 48/1982 Sb. O 

základních poţadavcích pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále 

vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích. 
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3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Návrh a posudek hlavních nosných konstrukcí stavby není předmětem řešení. Dodatečně 

bude proveden výpočet statikem jako příloha dokumentace. Součástí řešeného projektu je 

posudek části konstrukčního celku pravděpodobnostní metodou POPV viz Příloha č. 3. 

 

3.2.1 Zřícení stavby nebo její části 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem jako příloha 

dokumentace. 

 

3.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem jako příloha 

dokumentace. 

 

3.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem jako příloha 

dokumentace. 

 

3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem jako příloha 

dokumentace. 

 

3.3 POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Poţární bezpečnost v souladu s předpisy: 

ČSN 73 08 02 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
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ČSN 73 08 10 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 08 21 – Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 08 73 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

 

3.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Není předmětem řešení. Posudek poţární odolnosti pouţitých materiálů bude dodatečně 

přiloţen. 

 

3.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

Objekt osazen automatickým skrápěcím zařízením  SPRINKLER. 

 

3.3.3 Omezení šíření poţáru na sousední stavbu: 

Stavba je v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb, jeţ zabraňuje šíření poţáru na 

okolní budovy. 

 

3.3.4 Umoţnění evakuace osob: 

Evakuace osob ze společnách prostor Restaurace a Baru je řešena pomocí hlavních 

vstupních dveří, jeţ umoţňují rychlou a bezpečnou evakuaci, či pomocí otevíravé skleněné 

konstrukce. 

 

3.3.5 Umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany: 

Přístup poţárních jednotek je umoţněn ze všech stran pozemku a není limitován ţádným 

stavebně-mechanickým omezením. 
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3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Při samotné výstavbě i při provozu samotného zařízení je zajištěna jak hygienická ochrana 

tak i ochrana ţivotního prostředí vůči znečištění nebezpečnými látkami. 

 

3.5 BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

 

Stavba je navrţena v souladu s příslušnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při 

pouţívání objektu. Pouţité pochůzí materiály jsou opatřeny protiskluzovými úpravami. 

Příslušné elektrické spotřebiče a rozvody elektřiny jsou provedeny dle příslušných 

předpisů. 

 

3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

V okolí stavby a v samotných objektech stavby nejsou osazena ţádná zařízení ovlivňující 

významných způsobem hluk či způsobující nadměrné vibrace konstrukce. Jedinný větší 

zdroj hluku je přilehlá silniční komunikace. Stavba je však svou dispozicí řešena tak, ţe 

společné prostory pro hosty jsou situovány směrem od silnice, tj. směrem k silnici jsou 

situovány obsluţné prostory a komunikace. 

 

3.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

3.7.1 Splnění poţadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov. 

Pouţité materiály a výsledne skladby konstrukcí splňují tepelně technické poţadavky 

součinitelů prostupu tepla dle normových hodnot pro jednotlivé typy konstrukcí.  
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3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby není předmětem řešení. 

Energetický štítek budovy bude posléze doloţen jako příloha. 

 

3.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním zákonu, jeho příslušných prováděcích vyhláškách O 

obecných technických poţadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 369/2001 Sb. O obecných 

technických poţadavcích zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Bezbariérově jsou řešeny prostory 1.NP. vstupy do objektů jsou řešeny pomocí 

šikmých ramp jeţ navazují na vodorovné komunikace s bezbariérovým napojením na 

příslušné silniční komunikace a parkovácí místa. Přístup do 2.NP kde jsou umístěny 

pronajímatelné kanceláře je řešen pouze pomocí točitého schodiště jeţ nesplňuje 

poţadavky na bezbariérové řešení. Stejně tak jako točité schodiště slouţící jako vstup 

z podzemních garáţí. Z tohoto důvodu bude vybudováno přilehlé parkoviště s příslušným 

počtem parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

3.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (radon, agresivní spodní vody, 

seismicita, …) 

 

Není předmětem řešení. 
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3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba nemá ţádný negativní vliv na okolí. Pouze v okolí výstavby bude staveniště 

oploceno a průběţně hlídáno z důvodů bezpečnosti. 

 

3.11 INŢENÝRSKÉ STAVBY 

 

SO 01 - Budova restaurace a kanceláří slouţí současně jako centrum inţenýrských 

technologií a centrum pro připojení inţenýrských sítí. Slouţí jako prvek zábavy a 

občerstvení. 

SO 02 - Budova baru slouţí pro zábavu a je technologicky napojena na budovu restaurace. 

SO 03 - Poslední samostatný celek vstupu z podzemních garáţí je technologicky nezávislý, 

s výjimkou napojení elektroinstalace. 

SO 04 – letní terasa 

SO 05 – přípojka veřejného vodovodu 

SO 06 – přípojka městské kanalizace 

SO 07 – přípojka rozvodů městského plynovodu 

SO 08 – přípojka NN 

SO 09 – zpevněné plochy, zeleň 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Není předmětem řešení. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

Zásobování vodou je zřízeno vodovodní přípojkou PVC DN80 k přilehlému veřejnému 

vodovodu Lit DN100. 
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3.11.3 Zásobování energiemi 

Připojení na přilehlé městské rozvody elektřiny a rozvody plynu. 

 

3.11.4 Řešení dopravy 

Na pozemku se bude nacházet nově vybudována obsluţna komunikace pro zásobování 

restaurace. Dále pak doprava související s umístěnými podzemními garáţemi.  

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí stavby včetně komunikací je řešeno v souladu s uţíváním osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Okolní plochy jsou řešeny jako zatravněné. 
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4. SITUACE 

 

4.1 Situace pozemku 

 

Situace pozemku viz VÝKRES č. 1 

 

4.2 Situace širších vztahů stavby a jejího okolí s napojením na 

dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Situace širších vztahů viz VÝKRES č. 2 

 

4.3 Koordinační situace stavby 

 

Koordinační situace viz VÝKRES č. 3 

 

4.4 Architektonická situace 

 

Architektonická situace pozemku viz VÝKRES č. 4 

 

4.5 Situace inţenýrských sítí 

 

Situace inţenýrských sítí viz VÝKRES č. 5 

 

 

 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

[20] 
 

5. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace 

 

Není předmětem řešení. 

 

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 

hospodaření energií 

 

Není předmětem řešení. Energetický štítek budovy bude posléze 

doloţen jako příloha. 

 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Není předmětem řešení. 
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7. DOKUMENTACE STAVBY 

 

7.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

7.1.1 Technická zpráva 

7.1.1.1 Účel objektu 

Objekt je určen pro komunální infrastrukturu – stravování. Zadaný pozemek se nachází 

v uzemním plánu v oblasti pro občanskou vybavenost a pro výstavbu pro komunální 

infrastrukturu. Proto je zde moţné zadaný objekt vystavět. Funguje zde nedaleké MHD 

(autobusy), je zde dobrá pěší provázanost s nedalekým centrem. Architektonicky je objekt 

řešen jako skeletový ocelový systém jeţ je zcela přiznán.  Dispozičně je objekt řešen pro 

kaţdý objekt zvlášť v respektu s poţadavky pro jednotlivé části. 

 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonicky se samotná stavba dělí na 3 celky, které jsou funkčně spojeny do jednoho 

funkčního komplexu. Hlavní celek je budova restaurace a kanceláří do které je vstup do 

restaurace řešen z prostoru venkovní terasy a z prostoru vstupu z podzemních zaráţí (třetí 

část komplexu), do kanceláří přes sousední budovu baru venkovním schodištěm. Na 

západní straně se dále nachází prosto pro zásobování funkčně oddělen od prostorů pro 

návštěvníky komplexu. Vegetace okolo samotné stavby je řešena pomocí trávníku a 

okrasné vegetace. 

Prostory baru a restaurace jsou řešeny jako bezbariérové. Vstupní prostory, prostory 

pro zákazníky i prostory pro personál vyhovují poţadovaným normám a zákonům. Jako 

bariérová část je řešena pouze část kanceláří ve 2.NP, do které je přístup řešen pouze po 

schodišti, taktéţ i vstup z podzemních garáţí. Z toho důvodu je v prostoru komplexu 

umístěno pozemní parkoviště k zajištění bezbariérovosti. 
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7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Kapacity:   Restaurace: 40 míst 

Bar:  30 míst 

Letní terasa: 30 míst 

Plocha pozemku:  11 100 m
2 

Obestavěná plocha: 691,36 m
2 

celkem 

185 m
2
 bar 

308 m
2
 restaurace 

140 m
2
 kanceláře

 

450,64 m
2 

podzemní garáţe 

Obestavěný prostor: 2489,89 m
3
 celkem 

1261,79 m
3
 podzemní garáţe 

Plocha komunikací: Silnice: 537 m
2
 

Chodníky: 1025 m
2
 

Délky přípojek k inţenýrským sítím: 

Voda:  17,39 m 

Plyn:  19,74 m 

Elektřina: 22,22 m 

Kanalizace: 15,36 m 
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7.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Stavba je navrţena jako organický nepravidelný tvar s přiznanou ocelovou konstrukcí a 

parabolickým obvodovým zasklením. 

Nosná konstrukce: 

Jako nosný systém byl zvolen skeletový nosný ocelový systém tvořený 

ocelovými prvky obdélníkového průřezu 100x100 mm tl. 10 mm a 100x350 mm tl. 

10 mm. Dále jako nosný systém trapézových plechů jsou pouţity ocelové nosníky 

obdélníkového průřezu 100x50 mm tl. 10 mm. Materiál nosného rámu je zvolena 

nerezová ocel 1.4301+2J (X5CrNi18-10) dle EN 10088-2, 17 240. Půdorysné 

rozměry jsou stanoveny v přiloţených půdorysech jednotlivých podlaţí. Vodorovný 

nosný systém je tvořen nosníky půdorysně prohnutých. Svislý nosný systém je řešen 

buď pomocí přímých nosných sloupů a nebo pomocí speciálních prvků. Schéma 

nosné konstrukce viz VÝKRES č. 18. 

Základy: 

Základy jsou provedeny jako kombinace ţelezobetonových základových pásů a 

kříţem vyztuţené základové desky a ţelezobetonových patek. Základové pásy jsou 

poloţeny v místech obvodové nosné konstrukce. Pod vnitřními sloupy jsou umístěny 

ţelezobetonové patky 1400x1600 mm a v místech uloţení schodišťových sloupů jsou 

ţelezobetonové patky kruhového půdorysu o průměru 1600 mm. Hloubka uloţení 

základových pásů a patek je 1500 mm. Základy jsou provedeny z betonu vysoké 

pevnosti C30/37. výztuţ základů je provedena z betonářské oceli Ø 18 mm. Schéma 

základů viz VÝKRES č. 8. 

Vertikální komunikace: 

V objektu se nachází točité venkovní schodiště. Nosná část je řešena ocelovými 

schodnicemi obdélníkového profilu 100x350 mm tl. 10 mm. Samotné stupně jsou z 

tvrzeného skla firmy GLAVERBEL tl. 20 mm s protiskluzovou úpravou jeţ jsou 

osazeny na ocelové profily obdélníkového průřezu 30x30mm. Zábradlí je řešené jako 

ocelová konstrukce se skleněnou výplní a dřevěným madlem opatřeným povrchovou 

úpravou odolávající povětrnostním vlivům. Podesty jsou rovněţ řešeny z ocelového 

rámu obdélníkového průřezu 100x350 mm tl. 10 mm a pochůzí skleněné desky tl. 20 
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mm. Zastřešení chodistě je řešeno ze skel GLAVERBEL tl. 20 mm se spádem do 

středu schodiště, kde je osazen radiální ţlab s odvodem dešťové vody okapní rourou 

osazenou na středovém nosném sloupu.  

Dělící konstrukce: 

Dodatečné ztuţení konstrukce obvodovým zdivem není třeba, avšak kvůli 

tepelně - technickým vlastnostem je zvoleno obvodové zdivo XELLA YTONG 

LAMBDA tl. 375 mm bez nutnosti dodatečného zateplení (součinitel prostupu tepla: 

U = 0,23 W/m
2
K). Příčky jsou z tvarovek XELLA YTONG P2 - 500 tl. 125 mm, P2 

- 500 tl. 150 mm a P4 - 500 tl. 250 mm. Součástí obvodového pláště jsou skleněné 

plochy vyrobené z ohýbaného skla GLAVERBEL STRATOBEL opatřeného UV 

ochranou. Jako překlady jsou poţity ocelové válcované profily IPE - 140 a IPE - 160. 

Střešní plášť: 

Střešní konstrukce je řešena jako lehká střecha z trapézového plechu TR 

150/280 tl. 1,25 mm, na který je osazena tepelná izolace DEKTRADE POLYDEK ve 

spádu viz výkresová dokumentace. Prostor mezi vlnami trapézového plechu je 

vyplněn tepelně a zvukově izolační pěnou SOUDAFOAM 2K. Na zateplovací 

systém polydek je dále osazena hydroizolační vrstva firmy DEKTRADE – 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL z SBS modifikovaného asfaltového pásu 

opatřeného na horním povrchu jemným separačním posypem, na spodním povrchu 

opatřen separační Pe folií. Střešní konstrukce je osazena na nosný rám jeţ je součástí 

celkového ocelového nosného rámu budovy. Nosný rám samotné střechy sestává 

z ocelových profilů obdélníkového průřezu 100x100 mm tl. 10 mm a profilu 100x50 

mm tl. 10 mm. Jako podhled střešní konstrukce jsou pouţity sádrokartonové desky 

LAFARGE GKFi 15,0 - 2000, které jsou kotveny do trapézového plechu pomocí 

vrutů a hmoţdinek.  Mezi sádrokartonem a trapézovým plechem je osazena vrstva 

tepelné izolace EPS DEKPERIMETER tl. 50 mm. Skladba střešního pláště viz 

VÝKRES č. 11.  
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Obr. 2 - Střešní plášť 

Podlahy: 

Konstrukce podlahy č. 1 nad základy sestává z hydroizolačního pásu 

DEKGLASS G200 S40, tepelné izolace DEKPERIMETER tl. 100 mm, 

hydroizolačního pásu DEKGLASS G200 S40, betonové vyrovnávací vrstvy tl. 40 

mm, vzduchové mezery tl. 40 mm pro rozvody instalací a zdvojené podlahy T.I.K.O. 

Konstrukce podlahy č. 2 nad základy sestává z hydroizolačního pásu DEKGLASS 

G200 S40, tepelné izolace DEKPERIMETER tl. 100 mm, hydroizolačního pásu 

DEKGLASS G200 S40, betonové vyrovnávací vrstvy tl. 70 mm, lepidla pro dlaţbu a 

z mramorové dlaţby BIANCO CARRARA. Skladby podlah viz VÝKRES č. 12. 

Vnější povrchové úpravy: 

Omítka - Zdící malta YTONG – barva ţlutá 

Vnitřní povrchové úpravy:  

Prostory baru a vstupu do objektu – svislá zrcadla po výšce celého podlaţí. 

Dále jsou vnitřní příčky obloţeny speciálními plastovými dlaţdicemi opatřených 

bílou matnou barvou. Dlaţdice jsou proměnlivé tloušťky v rozmezí 10 – 50 mm. 

Rozměry dlaţdic 200x200 mm. Osazeny sou na hliníkoví profily, které jsou kotveny 
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do vnitřního zdiva pomocí hmoţdinek. Sádrokartonové podhledy jsou osazeny 

zrcadly a dále plechovými deskami tl. 1,25 mm opatřenými černým matným 

nátěrem. Schéma obloţení viz PŘÍLOHA č. 1 - VÝKRES č. A3. Koupelny, WC, 

kuchyně, sklady – keramický obklad do standardní výšky 1800 mm. 

Výplně otvorů: 

Zasklení – skla firmy GLAVERBEL STRATOBEL Low-E – protipoţární, 

vysoce izolační s UV filtrem opatřena hliníkovým rámem, v případě vypouklých 

tvarů lepena speciálním sklářským tmelem bezrámovou konstrukcí. 

Dveře: 

Venkovní dveře protipoţární hliníkové konstrukce – částečně prosklené. Viz. 

Příloha č. 4 – VÝPIS PRVKŮ. 

Doplňkové prvky: 

Slunolamy – osazeny nad prosklenými konstrukcemi – slouţí k zastínění a 

částečnému ochlazení konstrukce. Nosná konstrukce ocel, materiál lsunolámů hliník. 

Povrchová úprava – červený nátěr. 

Zábradlí: 

Samotná nosná konstrukce zábradlí je součástí nosného ocelového skeletu celé 

stavby. Na nosný ocelový skelet navazuje jak konstrukčně, tak i co do tvaru konstrukce 

(vertikální zaoblení). Návaznost na nosnou část stavby je umocněna i stejnou 

povrchovou úpravou jako samotný nosný skelet. Nosná část zábradlí nijak nezasahuje 

do samotné konstrukce střechy, coţ příznivě ovlivňuje jak tepelně - technické 

vlastnosti samotné skladby konstrukce, tak i případné vady či nebezpečná místa pro 

případný průnik vlhkosti do samotné konstrukce způsobené klasickým kotvením 

nosných prvků zábradlí do konstrukce střechy). 

Co se týče samotných madel, ty jsou vyrobeny taktéţ z ocelového profilu 

umístěného ve 4 výškových úrovních (400 mm, 550 mm, 700 mm a 1100 mm) 

horizontálně vůči sobě posunuté tak, aby odpovídaly vertikálnímu zaoblení nosné části 

zábradlí. Průřez ocelového profilu je 90 x 20 mm s tloušťkou stěny 6 mm. Horní madlo 

je provedeno z přúřezu o rozměrech 120 x 30 mm s tloušťkou stěny 6 mm. Jako 
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povrchová úprava madel je zvolen hnědo - červený antikorozní nátěr. Spodní 3 madla 

jsou ukotvena k nosné části pomocí speciálních kovových L profilů jeţ jsou jak 

k nosné konstrukci tak k samotným madlům připevněny dvojicí šroubů. Horní madlo je 

ke konstrukci připevněné koutovými svary ze spodní strany. 

 

7.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti všech pouţitých materiálů a výplní otvor splňují normativní 

poţadavky a zaručuju jak technické tak i tepelné standarty. 

Jako materiál zasklení jsou poţita bezpečnostní skla firmy GLAVERBEL – 

STRATOBEL Low-E se zvýšenou tepelnou izolací. Dvě skla se dvěma PVB fóliemi. 

Jedno ze dvou skel je Planibel Low-E v izolačním zasklení. 

Tepelná izolace podlahy je provedena z desek DEKPERIMETER tl. 100 mm. Jako 

tepelná izolace střechy jsou pouţity izolační desky DEKTRADE POLYDEK na který je 

poloţená pojistná hydroizolační vrstva DEKTRADE – ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL z SBS modifikovaného asfaltového pásu opatřeného na horním povrchu 

jemným separačním posypem, na spodním povrchu opatřen separační Pe folií. Tepelná 

izolace obvodového zdiva není zapotřebí z důvodu pouţití zdících tvárnic XELLA 

YTONG LAMBDA P2-350 tl. 375 mm na maltu YTONG – tenkovrstvá zdící malta. 

 

7.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického řešení 

Základy jsou provedeny jako kombinace ţelezobetonových základových pásů a kříţem 

vyztuţené základové desky a ţelezobetonových patek. Základové pásy jsou poloţeny 

v místech obvodové nosné konstrukce. Pod vnitřními sloupy a v místech uloţení 

schodišťových sloupů jsou ţelezobetonové patky 1600x1600 mm. Hloubka uloţení 

základových pásů a patek je 1300 mm. Základy jsou provedeny z betonu vysoké pevnosti 

C30/37. výztuţ základů je provedena z betonářské oceli Ø 18 mm. Pod základovou deskou 

jsou umístěny zpevňující podsypy z hutněného štěrkopísku. 

Schéma základů viz VÝKRES č. 8. 
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Hladina spodní vody je v tomto místě v hlubších vrstvách, opatření proti tlakové 

vodě tedy nemusí být realizována. Zemina je v tomto místě únosná a soudrţná, hlinitá. Při 

zakládání je moţno svahovat bez omezení způsobených sousedními budovami. 

 

7.1.1.7 Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Samotné objekty nemají ţádný negativní viv na ţivotní prostředí a z toho důvodu není 

třeba zajistit nestandardní zabezpečovací prvky a postupy. Veškerý komunální odpad bude 

skladován v kontejnerech.  

 

7.1.1.8 Dopravní řešení 

Pohyb v rámci objektu je řešen pomocí spojovacích chodeb, vně objektů je doprava řešena 

prostřednictvím pozemních komunikací – chodníky.  

Na dopravní infrastrukturu je pozemek napojen na severozápadním (ulice Zahradní), 

jihovýchodním (ulice ke dvěma rodinným domům) a severovýchodním (ulice Lidická) 

okraji pozemku. Ulice Zahradní a ulice Lidická budou spojeny nově vybudovanou 

komunikací určenou k zásobování nově vybudovaných objektů komunální infrastruktury. 

Samotné vstupy do objektu jsou přístupné z ulice, jeţ je napojena na ulici Lidická. 

Nebo přímo z ulice Lidická. 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno přes ulici Lidická. Pod silniční 

komunikací bude probíhat napojení jak na veřejný vodovod Lit DN100, veřejnou 

kanalizaci DN400, rozvody plynu LPe63 tak i rozvody elektrické energie. 

Parkovací místa se nachází jak v podzemních garáţí, tak i na povrchu k zajištění 

bezbariérovosti pozemku. 

 

7.1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt má standardní ochranná opatření, není třeba ţádných speciálních ochranných prvků 

ani postupů k zajištění bezpečnosti. 
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7.1.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Během výstavby budou zajištěny základní obecné poţadavky na výstavbu, zajištění 

bezpečnosti a ochrany majetku. Samotná stavba je navrţena v souladu zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon) a vyhláškou č. 137/1998  Sb. v platném znění O obecně technických 

poţadavcích na výstavbu.   

 

7.1.2 Výkresová část 

7.1.2.1 Vytyčovací plán 

Vytyčovací plán stavby viz VÝKRES č. 6.  

 

7.1.2.2 Celkové půdorysy 

Půdorys 1.NP viz VÝKRES č. 9. Půdorys střechy viz VÝKRES 

č. 10. Výkres základů viz VÝKRES č. 8. Výkres výkopů viz 

VÝKRES č. 7. 

 

7.1.2.3 Dílčí výkresy 

Výkres sestavy ocelové nosné konstrukce viz VÝKRES č. 18. 

 

7.1.2.4 Řez 

Řez A – A viz VÝKRES č. 14. 

 

7.1.2.5 Pohledy 

Severní pohled viz VÝKRES č. 15. Jiţní pohled viz VÝKRES č. 

15. Východní pohled viz VÝKRES č. 16. Západní pohled viz 

VÝKRES č. 16.  
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7.1.2.6 Výkres bezbariérových úprav včetně detailů 

Výkres bezbariérových úprav včetně detailů viz VÝKRES č. 17. 

 

7.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

7.2.1 Technická zpráva 

7.2.1.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 

materiálů 

Jako nosný systém byl zvolen skeletový nosný ocelový systém tvořený ocelovými prvky 

obdélníkového průřezu 100x100 mm tl. 10 mm a 100x350 mm tl. 10 mm a další profily 

viz. VÝKRES č. . Dále jako nosný systém trapézových plechů střechy jsou pouţity 

ocelové nosníky obdélníkového průřezu 100x50 mm tl. 10 mm. Materiál nosného rámu je 

zvolena nerezová ocel 1.4301+2J (X5CrNi18-10) dle EN 10088-2, 17 240. Půdorysné 

rozměry jsou stanoveny v přiloţených půdorysech jednotlivých podlaţí. Vodorovný nosný 

systém je tvořen nosníky půdorysně prohnutých. Svislý nosný systém je řešen buď pomocí 

přímých nosných sloupů a nebo pomocí speciálních obloukových nosných prvků viz 

VÝKRES č. . Schéma nosné konstrukce viz VÝKRES č. 18. 

Střešní konstrukce je řešena jako lehká pochůzí střecha z trapézového plechu TR 

150/280 tl. 1,25 mm, jeţ je osazen na nosné ocelové prvky obdélníkového průřezu 

100x100 mm tl. 10 mm a profilu 100x50 mm tl. 10 mm. Trapézový plech je dále vyplněn 

tepelně a akusticky izolační pěnou SOUDAFOAM 2K. Na trapézový plech je osazena 

tepelná izolace DEKTRADE POLYDEK ve spádu. Na zateplovací systém polydek je dále 

osazena hydroizolační vrstva firmy DEKTRADE – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL z 

SBS modifikovaného asfaltového pásu opatřeného na horním povrchu jemným separačním 

posypem, na spodním povrchu opatřen separační Pe folií. Střešní konstrukce je osazena na 

nosný rám jeţ je součástí celkového ocelového nosného rámu budovy. Jako podhled střešní 

konstrukce jsou pouţity sádrokartonové desky LAFARGE GKFi 15,0 - 2000, které jsou 

kotveny do trapézového plechu pomocí vrutů a hmoţdinek. Skladba střešního pláště viz 

VÝKRES č. 11. 
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Venkovní schodiště jsou řešena ocelovými schodnicemi obdélníkového profilu 

100x350 mm tl. 10 mm. Samotné stupně jsou z tvrzeného skla firmy GLAVERBEL 

STRATOBEL tl. 20 mm s protiskluzovou úpravou jeţ jsou osazeny na ocelové profily 

obdélníkového průřezu 30x30mm. Zábradlí je řešené jako ocelová konstrukce se skleněnou 

výplní a dřevěným madlem opatřeným povrchovou úpravou odolávající povětrnostním 

vlivům. Podesty jsou rovněţ řešeny z ocelového rámu obdélníkového průřezu 100x350 

mm tl. 10 mm a pochůzí skleněné desky tl. 20 mm. Zastřešení chodistě je řešeno ze skel 

GLAVERBEL STRATOBEL Low-E se spádem do středu schodiště, kde je osazen radiální 

ţlab s odvodem dešťové vody okapní rourou osazenou na středovém nosném sloupu. Jako 

nosný sloup je pouţit ŢB sloup o průměru 300 mm. 

Dodatečné ztuţení konstrukce obvodovým zdivem není třeba, avšak kvůli tepelně - 

technickým vlastnostem je zvoleno obvodové zdivo XELLA YTONG LAMBDA P2-350 

tl. 375 mm bez nutnosti dodatečného zateplení (součinitel prostupu tepla: U = 0,23 

W/m
2
K). Příčky jsou z tvarovek XELLA YTONG P2 - 500 tl. 125 mm, P2 - 500 tl. 150 

mm a P4 - 500 tl. 250 mm.  

Součástí obvodového pláště jsou skleněné plochy vyrobené z ohýbaného 

bezpečnostního skla GLAVERBEL STRATOBEL Low-E opatřeného UV ochranou, jeţ 

jsou osazeny k rámu sklářským tmelem (obvodové zasklení) a nebo osazena do 

hliníkového rámu (v případě střešního zasklení). Jako překlady nad dveřními otvory jsou 

pouţity ocelové prolamované válcované profily IPE - 140 a IPE - 160. 

Konstrukce podlahy nad základy sestává z hydroizolačního pásu DEKGLASS G200 

S40, tepelné izolace DEKPERIMETER tl. 100 mm, betonové vyrovnávací vrstvy tl. 40 

mm, vzduchové mezery tl. 40 mm pro uloţení instalací a zdvojené podlahy T.I.K.O. 

Skladba podlahy viz VÝKRES č. 12. 

 

7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Materiál nosného rámu je zvolena nerezová ocel 1.4301+2J (X5CrNi18-10) dle EN 10088-

2, 17 240. Jako beton na základy je pouţit beton C30/37 

Jako obvodové zdivo je pouţito zdivo firmy XELLA YTONG – XELLA YTONG 

LAMBDA P2 - 350 tl. 375 mm. Pro příčky je zvoleno zdivo XELLA YTONG P5 - 

500 125x249x599 mm, P2 - 500 150x249x599 mm a P4 - 500 250x249x599 mm 
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s dostatečnými tepelně - technickými vlastnostmi. Jako malta je pouţita tenkovrstvá zrící 

malta YTONG. 

Zasklení skly firmy GLAVERBEL – STRATOBEL Low-E – speciální ohýbaná skla 

vysokopevnostní s UV filtrem, protipoţární osazená buď do hliníkového rámu (obvodové 

zasklení) nebo volně spojená se sousedním sklem sklářským tmelem (střešní zasklení). 

Jako zateplovací systém podlahy byl zvolen systém firmy DEKTRADE tepelná 

izolace DEKPERIMETER s vysokou pevností v tlaku a s nadstandardními tepelnými 

vlastnostmi při malých tloušťkách samotné vrstvy teplené izolace. Pro zateplení střechy je 

pouţita tepelná izolace firmy DEKTRADE – POLYDEK v příslušném spádu. 

Výplně otvorů (okna, dveře): 

Vstupní dveře jsou hliníkové, prosklené termoizolačním dvojsklem, opatřené 

po celém obvodu kováním. Vnitřní dveře jsou hliníkové prosklené. Výpisy dveří jsou 

uvedeny v příloze č. 4 – VÝPIS PRVKŮ. 

Úpravy povrchů: 

Vnější povrchové úpravy: 

Omítka - Zdící malta YTONG – barva ţlutá. Povrchové provedení 

omítky – jemný štuk. 

Vnitřní povrchové úpravy:  

Prostory baru a vstupu do objektu – svislá zrcadla po výšce celého 

podlaţí. Dále jsou vnitřní příčky obloţeny speciálními dlaţdicemi z plastu 

opatřených bílou matnou barvou. Dlaţdice jsou proměnlivé tloušťky v rozmezí 

10 – 50 mm. Rozměry dlaţdic 200x200 mm. Kotveny do vnitřního zdiva 

pomocí hmoţdinek. Sádrokartonové podhledy jsou osazeny zrcadly a dále 

plechovými deskami tl. 1,25 mm opatřenými černým matným nátěrem. Schéma 

obloţení viz PŘÍLOHA č. 1 - VÝKRES č. A3. Koupelny, WC, kuchyně, 

sklady – keramický obklad do standardní výšky 1800 mm. 
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Klempířské výrobky: 

Mezi klempířské výrobky patří oplechování střešního ţlabu, samotný střešní 

ţlab. Dále pak speciální konstrukce odvnoňovacího ţlabu pro ochlazování 

skleněných konstrukcí. 

Zařizovací předměty: 

Volba zařizovacích předmětů jak v hygienických místnostech tak i 

v místnostech provozu baru závisí na výběru investora stavby. 

Tepelné izolace: 

Jako tepelná izolace podlahy je pouţita izolace DEKPERIMETER tl. 100 mm. 

Jako tepelná izolace střechy jsou pouţity izolační desky DEKTRADE POLYDEK. 

Jako tepelná izolace střešního ţlabu je pouţita izolace EPS DEKPERIMETER tl. 80 

a 100 mm. 

Hydroizolace: 

Jako hydroizolace střechy je pouţita hydroizolační vrstva DEKTRADE – ELASTEK 

40 SPECIAL MINERAL z SBS modifikovaného asfaltového pásu opatřeného na horním 

povrchu jemným separačním posypem, na spodním povrchu opatřen separační Pe folií. 

Jako hydroizolace spodní stavby je pouţit asfaltový pás DEKGLASS G200 S40. 

 

7.2.1.3 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů 

technologických postupů 

Jako neobvyklé konstrukční prvky je zvolen samotný nosný ocelový systém, jeho kotvení 

do základové desky prostřednictvím nerezových vysokopevnostních šroubů. Jako atypický 

konstrukční prvek je řešen střešní ţlab, jeţ je řešen jako součást střešní konstrukce, zakrytý 

– nepřiznaná konstrukce. Detaily viz VÝKRES č. 19. Veškeré odvodňovací prvky objektů 

jsou řešeny jako skryté (nepřiznané). 

Na objektech jsou pouţita speciální ohýbaná skla firmy GLAVERBEL – 

STRATOBEL Low-E se speciálními tepelně – technickými vlastnostmi splňující běţné 

standardy. Ochlazování pomocí stékající vody po speciálních prosklených konstrukcí. 

Voda stéká po skle a je odebírána do vodovodního ţlabu umístěného při úrovni terénu po 
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obvodu budovy v místech zasklení, je odváděna čerpadly do technických místností, 

následně přečerpána, přefiltrována a čerpadly zase dovedena k tryskám osazeným na 

vrcholu parabolického zasklení. 

Jako zastiňovací systém prosklených konstrukcí jsou zvoleny hliníkové lamely 

kotvené v exteriéru k samotnémo nosnému rámu. Povrchová úprava – nátěr. Nosné prvky 

zábradlí jsou součástí prvků nosného rámu. Samotné madla jsou řešena hliníková, opatřena 

nátěrem. 

 

7.2.1.4 Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 

Pouţité stavební materiály splňují poţadavky protipoţární ochrany. Výpočty a posudky 

poţární odolnosti nejsou předmětem řešení. 

 

7.2.1.5 Seznam použitých podkladů: předpisů, ČSN, literatury, výpočetních 

programů, … 

Podklady: 

Neufert E.:     Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 

1995 

Vaverka J., Chybík J., Mrlík F.:  Stavební fyzika 2, Vutium Praha 1995 

Fajkoš A.:     Ploché střechy, CERM Brno 1997 

Kutnar Z.:     Hydroizolace  spodní stavby, Praha 2000 

Zákony a normy: 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečující 

uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 499/2006 O dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Stavební zákon 
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Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví 

ČSN 73 41 08 – Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 01 34 19 – Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 74 45 05 + změna Z1, změna Z2 a Z3 – Podlahy 

ČSN 01 34 20 – Výkresy pozemních staveb 

ČSN 72 61 10 a změna Z1 – Projektování místních komunikací 

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) a změna Z1 - Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 05 40 - 1 aţ 4 - Tepelná ochrana budov 

ČSN 06 02 10 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 

 

Pouţitý software: 

AutoCAD ve verzi 2008 – 2010 

ArchiCAD ve verzi 11 – 13 

Artlantis Studio 2, 3 

Adobe Photoshop CS2 

ProbCalc 

 

7.2.2 Výkresová část 

7.2.2.1 Detaily styků, kotvení 

Detaily viz VÝKRES č. 19. 

 

7.2.2.2 Schéma prefabrikovaných stavebních dílců 

Schéma a materiál prefabrikovaných dílců viz VÝKRES č. 18. 
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7.2.2.3 Výkres sestavy jednoznačně určující ocelové nosné konstrukce 

s označením průřezů všech konstrukčních prvků 

Výkres sestavy nosné ocelové konstrukce včetně popisu jednotlivých 

prvků viz VÝKRES č. 18. 

 

7.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ A ZELEŇ 

 

7.3.1 Zpevněné plochy 

Pozemek je z větší čáti zatravněn. V okolí samotných staveb jsou řešeny chodníky ze 

zámkové dlaţby dle výběru investora. Umístění chodníků a zatravnění viz Architektonická 

situace viz VÝKRES č. 4. Jako podklad pro zámkovou dlaţbu je pouţita zhutněná 

štěrkodrť. Na této vrstvě je poloţena vrstva pískového loţe, do kterého je poloţena 

zámková dlaţba. Zámková dlaţba je tvořena betonovými dlaţebními kostkami. Dále se na 

pozemku nachází nově vybudovaná obsluţná komunikace a parkoviště jejihţ povrch je 

asfalt, skladba komunikací odpovídá poţadavkům na silniční komunikace. 

 

7.3.2 Oplocení 

Na pozemku není řešeno ţádné oplocení. Oplocení bude řešeno pouze v průběhu výstavby 

z důvodu bezpečnosti obyvatel a také z důvodu ochrany samotné stavby a stavební 

techniky. 

 

7.3.3 Zeleň 

Pozemek je částečně zatravněn. Dále budou na pozemek umístěny okrasné stromy a keře. 

Výběr a umístění je na poţadavcích investora stavby. 
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7.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

7.4.1 Zařízení pro vytápění staveb 

7.4.1.1 Typ zdroje tepla 

Jako zdroj pro vytápění je ve strojovně sousední budovy restaurace umístěn plynový kotel 

na ohřev vody pro vytápění. Dále jsou pouţity radiátory KORADO. Prostory baru jsou 

dále vytápěny prostřednictvím podlahového vytápění. 

 

7.4.1.2 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná 

venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota 

v otopném období, počet otopných dnů v roce, provoz – počet hodin za 

den, počet pracovních dní a týdnů v roce, krajinná oblast se zřetelem na 

intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová 

teplota plný provoz/útlum, typ provozu) 

Venkovní výpočtová teplota – 15°C. Předpokládaný provoz: 10 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. 

Výpočtová vnitřní teplota pro restauraci dle ČSN 06 02 10 je pro restauraci 20°C, pro 

vedlejší místnosti (WC, chodby) 15°C. doporučená vlhkost vzduchu 60% v prostorech 

baru, 70% vedlejší místnosti. 

 

7.4.1.3 Popis uvažovaného otopného systému 

Jako otopný systém je zvolen ohřev teplou vodou ohřívanou v plynovém kotli. Voda bude 

rozváděna trubním systémem k radiátorům KORADO. Dále bude pouţito podlahové 

vatápění v celém prostoru baru. 

 

7.4.2 Zařízení pro ochlazování staveb 

7.4.2.1 Popis základní koncepce chladícího zařízení 

Ochlazování pomocí stékající vody po speciálních prosklených konstrukcí. Voda stéká po 

skle a je odebírána do vodovodního ţlabu umístěného při úrovni terénu po obvodu budovy 
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v místech zasklení, je odváděna čerpadly do technických místností, následně přečerpána, 

přefiltrována a čerpadly zase dovedena k tryskám osazených na vrcholu parabolického 

zasklení. Viz VÝKRES č. 13. 

 

Obr. 3 - Ţlab pro odvod chladící vody 

 

7.4.2.2 Údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti 

Uvaţované chladící medium – voda nemá ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Nečistoty získané ze skel v průběhu cirkulace budou filtrovány v technické místnosti 

vedlejší budovy a dále likvidovány standartním způsobem (odvoz do separovaného 

odpadu, …).  

 

7.4.2.3 Umístění strojoven 

Strojovna je umístěna v sousední budově restaurace v 1.S podlaţí jeţ není předmětem 

řešení. 
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7.4.2.4 Popis příslušenství rozvodu chladu 

Cirkulačně - filtrační soustava umístěna ve strojovně. Hlavní přívodní trubky PVC DN60 

umístěné v zemi. Trubní rozvody uvnitř samotné budovy umístěny v dutinách samotného 

nosného rámu. Tryskový systém umístěn nad horní hranou obvodového zasklení. Sběrný 

ţlab umístěn v úrovni terénu pod obvodovým zasklením. 

 

7.4.2.5 Popis způsobu zavěšení potrubí 

Hlavní přívodní trubky PVC DN60 umístěné v zemi. Trubní rozvody uvnitř samotné 

budovy umístěny v dutinách samotného nosného rámu. 

 

7.4.3 Zařízení vzduchotechniky 

Není předmětem řešení. Dodatečně doloţeno formou přílohy. 

 

7.4.4 Zařízení pro měření a regulaci 

Všechna zařízení pro měření  regulaci jsou umístěna prostorech 1.S podlaţí v technických 

místnostech v sousední budově. 

 

7.4.5 Zdravotně technické instalace 

7.4.5.1 Popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů 

Není předmětem řešení. Dodatečně doloţeno formou přílohy. 

7.4.5.2 Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových odpadních 

vod 

Není předmětem řešení. Dodatečně doloţeno formou přílohy. 

7.4.5.3 Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické 

infrastruktury 

Není předmětem řešení. Dodatečně doloţeno formou přílohy. 
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7.4.6 Plynová zařízení 

Plynový kotel určený pro vytápění je osazen v kotelně. 

 

7.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 

Rozmístění bleskosvodů a ochrany proti bleskům bude nadále upřesněno dle výpočtů a dle 

norem, jeţ nejsou součástí řešení. 

 

7.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky budou zapojena do standardních rozvodů elektřiny 

v jednotlivých objektech. 

 

7.4.9 Vnitřní vybavení 

7.4.9.1 Technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí 

Popis konstrukčního řešení baru a struktura interiérových částí viz Příloha č. 1 viz 

VÝKRES č. A2. 

7.4.9.2 Barevné řešení a struktury povrchů 

Vnější povrchové úpravy: 

Omítka - Zdící malta YTONG – barva ţlutá. Povrchové provedení omítky – 

jemný štuk. 

Vnitřní povrchové úpravy:  

Prostory baru a vstupu do objektu – svislá zrcadla po výšce celého podlaţí. 

Dále jsou vnitřní příčky obloţeny speciálními dlaţdicemi z plastu opatřených 

bílou matnou barvou. Dlaţdice jsou proměnlivé tloušťky v rozmezí 10 – 50 

mm. Rozměry dlaţdic 200x200 mm. Osazeny sou na hliníkoví profily, které 

jsou kotveny do vnitřního zdiva pomocí hmoţdinek. Sádrokartonové podhledy 

jsou osazeny zrcadly a dále plechovými deskami tl. 1,25 mm opatřenými 

černým matným nátěrem. Schéma obloţení viz PŘÍLOHA č. 1 - VÝKRES č. 
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A3. Koupelny, WC, kuchyně, sklady – keramický obklad do standardní výšky 

1800 mm. 

Zasklení: 

Čirá skla GLAVERBEL STRATOBEL Low-E opatřena UV ochrannou folií. 

7.4.10 Vnější vybavení budov 

7.4.10.1 Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis 

úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis 

Popis celkového řešení pozemku je patrný z architektonické situace viz VÝKRES č. 

3. Jendotlivé detaily bezbariérového řešení viz VÝKRES č. 17. Prvky drobné 

architektury budou individuálně řešeny dle poţadavků investora. 

 

7.5 POŢARNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

7.5.1 Popis a umístění stavby a jejich objektů 

Samotné objekty jsou umístěny v severní části pozemku. Hlavní vstup do baru je 

v severo-východní části z ulice Lidická. Samotné prosklené konstrukce jsou 

orientovány na jíţní stranu, od silnice. Jiţně od objektu baru je umístěna letní terasa 

a dále objekt vstupu z podzemních garáţí. 

 

7.5.2 Stanovení poţární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloţeno formou přílohy. 

 

7.5.3 Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění 

poţárních výtahů 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloţeno formou přílohy. 

 

7.5.4 Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude doloţeno formou přílohy. 
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8. ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Poskytuje přehled o 

celkovém řešení projektu restaurace a baru. V práci jsou uvedeny základní informace o 

dispozičním, konstrukčním, technickém a provozním řešení stavby. Dále jsou v přílohách 

uvedeny architektonické specifikace, souhrnný rozpočet stavby a posudek části konstrukce 

POPV metodou. 

Stavba je navrţena tak, aby neznečišťovala ţivotní prostředí a nenarušovala ţivotní 

styl v dané oblasti. 
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1. Architektonický detail 

 

1.1 Popis 

 

Jako architektonický prvek stavby jsem zvolil způsob celkového řešení zábradlí v 2.NP 

řešené stavby a jeho návaznost na okolní konstrukce včetně napojení na základní nésný 

ocelový rám. 

Samotná nosná konstrukce zábradlí je součástí nosného ocelového skeletu celé 

stavby. Na nosný ocelový skelet navazuje jak konstrukčně, tak i co do tvaru konstrukce 

(vertikální zaoblení). Návaznost na nosnou část stavby je umocněna i stejnou povrchovou 

úpravou jako samotný nosný skelet. Nosná část zábradlí nijak nezasahuje do samotné 

konstrukce střechy, což příznivě ovlivňuje jak tepelně - technické vlastnosti samotné 

skladby konstrukce, tak i případné vady či nebezpečná místa pro případný průnik vlhkosti 

do samotné konstrukce způsobené klasickým kotvením nosných prvků zábradlí do 

konstrukce střechy). 

Madla jsou vyrobeny taktéž z ocelového profilu umístěného ve 4 výškových 

úrovních (400 mm, 550 mm, 700 mm a 1100 mm) horizontálně vůči sobě posunuté tak, 

aby odpovídaly vertikálnímu zaoblení nosné části zábradlí. Průřez ocelového profilu je 90 

x 20 mm s tloušťkou stěny 6 mm. Horní madlo je provedeno z přúřezu o rozměrech 120 x 

30 mm s tloušťkou stěny 6 mm. Jako povrchová úprava madel je zvolen hnědo - červený 

antikorozní nátěr. Spodní 3 madla jsou ukotvena k nosné části pomocí speciálních 

kovových L profilů jež jsou jak k nosné konstrukci tak k samotným madlům připevněny 

dvojicí šroubů. Horní madlo je ke konstrukci připevněné koutovými svary ze spodní 

strany. 

Samotné zábradlí je lidmi stojícími na úrovni terénu viditelné ve vzdálenosti větší než 

cca 10 metrů. Tohle konstrukční řešení spojuje celou konstrukci zábradlí s celkovým 

řešením samotné stavby a nenarušuje její charakteristický vzhled tvořen přiznaným 

ocelovým skeletem jež je hlavním architektonickým i stavebně - technickým prvkem celé 

stavby. 
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1.2 VÝKRES č. A1 

 

Architektonický detail: 

Specifikace prostorového uspořádání zábradlí, včetně návaznosti na okolní 

konstrukci. 3D model výřezu konstrukce včetně základní skladby a návaznosti 

jednotlivých prvků. Základní pohledové vzdálenosti na základní nosný prvek 

konstrukce s vyobrazením viditelnosti samotného zábradlí. 

2. Vybavení a prostorové uspořádání 

 

2.1 VÝKRES č. A2 

 

Zařizení a prostorové uspořádání: 

Základní půdorysné schéma objektu včetně stanovení základních prostorů a 

jejich využití. Základní výběr nábytku interiéru baru včetně základních 

vizualizací nábytku. Návrh barového pultu včetně základních materiálů a 

prostorového uspořádání. 

3. Povrchová úprava vnitřního zdiva 

 

3.1 VÝKRES č. A3 

 

Povrchová úprava vnitřního zdiva: 

Základní schémata a rozměry obložení  svislých vnitřních nenosných 

konstrukcí včetně jeho kotvení do konstrukce. Základní prostorová skladba 

obložení včetně materiálových charakteristik. 
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4. Vizualizace 

 

3D vizualizace navrhované stavby a jejího bezprostředního okolí včetně základních 

povrchových úprav a barevného ztvárnění stavby. 

 

4.1 VÝKRES č. A4 

 

Vizualizace interiéru: 

Vizualizace interiéru navrhované stavby včetně základních povrchových úprav 

a barevného ztvárnění stavby. Základní rozvržení nábytku a prostoru barového 

pultu. 

 

4.2 VÝKRES č. A5 

 

Vizualizace exteriéru: 

Vizualizace esteriéru navrhované stavby včetně základních povrchových úprav 

a barevného ztvárnění stavby. Základní napojení na okolní komunikace 

(chodníky, silnice, zatravnění). 

 

4.3 VÝKRES č. A6 

 

Vizualizace pozemku: 

Vizualizace navrhované stavby a jejího bezprostředního okolí včetně 

základních povrchových úprav a barevného ztvárnění stavby. Základní poloha 

vůči okolním budovám, širší pohled na stavbu. Bližší pohled na letní terasu 

v prostoru restauračního komplexu. 
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1. CHARAKTERISTICKÉ VÝMĚRY: 

 

Podzemní garáže: 1 261,79 m
3
 

Bar a restaurace: 2 489,89 m
3
 

 

Inženýrské sítě: 

Vodovodní přípojka PVC80:   17,39 m 

Přípojka plynu Lpe63:  19,74 m 

Kanalizační přípojka DN 200: 15,36 m 

Přípojka elektřiny:   22,22 m 

 

Terénní úpravy: 

Upravená plocha:  

Chodníky:  1025 m
2
 

Silnice:  537 m
2
 

Celkem:  537 + 1025 m
2
 = 1 562 m

2
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2. SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY 

 

2.1 STAVEBNÍ ČÁST 

 

Ceny byly stanoveny na základě cenových technicko - hospodářských ukazatelů pro rok 

2010 

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 

ostatní  byly použity dle katalogu - PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY pro rok 2009 

 

SO 01 – Objekty Baru a restaurace: 2 489,89 m
3
 

Kategorie 801.8 7 - Budovy pro obchod a společné stravování, svislá nosná 

konstrukce kovová        

 cena 5 125 Kč/m
3
  

Ůprava ceny dle složitosti konstrukce po domluvě na:  10 000 Kč/m
3
  

Cena za komplex:       24 898 900 Kč 

SO 02 – Podzemní garáže:   1 261,79 m
3
  

Cena 5 000 Kč/m
3
        6 308 950 Kč 

SO 03 – Vstup z podzemních garáží: 38 m
3
 

Cena 10 000 Kč/m
3
       380 000 Kč 

SO 04 – Letní terasa:   66,5 m
3
 

Cena 5 000 Kč/m
3
       332 500 Kč 

SO 05 – Přípojka veřejného vodovodu: 17,39 mb 

PVC DN 80    3 734 Kč/mb   64 934,26 Kč 
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SO 06 – Přípojka městské kanalizace: 15,36 mb 

DN 200    9 925 Kč/ks   29 775 Kč 

SO 07 – Přípojka plynu:   19,74 mb 

LPe 50     12 930 Kč 5mb  51 720 Kč 

SO 08 – Přípojka NN:   22,22 mb 

Kabel Al 16 mm
2
 v zemi  308 Kč/mb   37 164 Kč 

SO 09 – Terénní úpravy:    

Sejmutí ornice 1 515 m
2
, přemístění do 100m 

50 Kč/m
2
                  75 750 Kč 

_________________________________________________________________________ 

CELKEM:             32 179 693,26 Kč 

_________________________________________________________________________ 

32 500 000 Kč bez DPH 
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2.2 PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE: 

 

Honorářová zóna IV 

Započitatelné náklady:   

          30 000 000 Kč   40 000 000 Kč  32 500 000 Kč 

MIN     9,58 %          9,26 % 

MAX     10,83 %          10,47 % 

STŘED    10,08 %          9,865 % 

   10,134 % 

CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ:     3 293 550 Kč 

 

2.3 NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVEB: 

 

5% z 32 500 000 Kč      1 625 000 Kč 

 

2.4 NÁKLADY NA PROVOZNÍ SOUBORY 

 

0 Kč 

 

2.5 NÁKLADY NA STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁŘ: 

 

Technické vybavení – kotelna, cirkulace a filtrování vody 1 000 000 Kč 
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2.6 NÁKLADY NA UMĚLECKÁ DÍLA: 

 

0 Kč 

 

2.7 JINÉ INVESTICE: 

 

Pozemek:   1 562 m
2
  

Stanovení ceny dle běžných cen v regionu: 

Pozemek stavební, 2 000m
2
, Klimkovice – Hýlov:    1 350 Kč/m

2
 

Pozemek stavební, 3 014 m
2
, os.vl., Klimkovice – Václavovice:  1 018 Kč/m

2
 

Stavební parcely, Klimkovice-Hýlov:     1 100 Kč/m
2
 

Stavební parcela, Klimkovice:      1 150 Kč/m
2
 

PRŮMĚR:     1 129,50 Kč/m
2 

= 1 130 Kč/m
2
 

CENA ZA POZEMEK:       1 765 060 Kč 

 

2.8 NENADÁLÉ SKUTEČNOSTI: 

 

5% z 32 500 000 Kč      1 625 000 Kč 

 

2.9 OSTATNÍ NÁKLADY: 

0 Kč 

3. CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU: 

 

41 850 000 Kč (bez DPH) 
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1. POSUZOVANÁ ČÁST KONSTRUKCE: 

 

Jako posuzovaný prvek je zvolena část zastřešení exteriérového schodiště – nosný ocelový 

profil čtvercového průřezu nesoucí část kruhového zasklení. 

 

Obr. 1 – Posuzovaná část konstrukce 



  

 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

  [2] 

 

2. ÚVOD: 

 

Posouzení nosníku z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 120x120x8 mm 

uvedeného na obr. 1 POPV (Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet) metodou 

v programu ProbCalc z hlediska mezního stavu únosnosti – Posouzení na maximální 

ohybový moment. 
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3. ZADÁNÍ: 

 

3.1 Statické schéma: 

Posuzovaný nosník: Průřez nosníku: 

Zatěžovaná část skla 

působícího na nosník: 

Část kruhového zasklení 

schodiště (1/8 kruhu) 

Obr. 2 - Statické schéma 

 

3.2 Vstupní parametry: 

 

L = 1,7 m   m1 = 26,4 kg/m  ρ = 1,25 kg/m
3
 

fy = 235 Mpa   m2 = 2,5 kg/m
2
  γq1 = 1,35 

wy = 1,38.10
-4 

m
3
  m3 = 100 kg/m  γq2 = 1,5 

t1 = 8 mm   m4 = 1000 kg/m
3
  vb,0 = 24 m/s 

t2 = 30 mm 

t3 = 10 mm 

R = 2 000 mm  

r = 300 mm 
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4. VÝPOČET ZATÍŽENÍ: 

 

4.1 Stálé - vlastní tíha nosníku (TNL): 

 

               

     Spojité zatížení 

 

4.2 Stálé - vlastní tíha skla (TSL): 

 

 

 

              

  Trojúhelníkové zatížení – zatížení od části zasklení působící na nosník. 

 

4.3 Nahodilé - užitné (UL): 

 

              

  Trojúhelníkové zatížení – případné užitné zatížení od opravářů. 
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4.4 Nahodilé - sníh (SL): 

 

Sněhová oblast II:      sk = 1,0 kN/m
2
 

Součinitel expozice (typ krajiny - normální):  ce = 1,0 

Tepelný součinitel:      ct = 1,0 

Sklon střechy 2°:      µ = 0,8 

 

     

          

Trojúhelníkové zatížení – zatížení od vrstvy sněhu napadané na část zasklení uloženou 

na jednotlivém nosníku. 

 

4.5 Nahodilé - vítr (WL): 

 

Trojúhelníkové zatížení – zatížení větrem na část zasklení uloženou na nosníku. 

 

Základní rychlost větru: 

 

Referenční výška:   h = 7 m  -> ze = 7 m zi = 7 m 

Kategorie terénu III: 
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Součinitel drsnosti: 

 

Součinitel ortografie:   co = 1,0 

Střední rychlost větru: 

 

Intenzita turbulence: 

 

Maximální charakteristický tlak: 

 

 

Tlak větru na konstrukci: 

 

Výsledné zatížení: 

 

 

4.6 Nahodilé - voda (VL): 

 

                

 

                 

Trojúhelníkové zatížení – zatížení od množství vody napršené na část zasklení 

uloženou na jednotlivém nosníku (vrstva vody 10 mm). 
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5. PROMĚNNÉ A JEJICH HODNOTY: 

 

 

Proměnná Rozptyl (variabilita) 

Symbol Jednotka Hodnota Symbol Histogram Rozsah 

Stálé-vl.tíha 

nosníku TNL kN/m 0,356 TNLvar DEAD1 <0,818..1> 

Stálé - vl.tíha 

skla TSL kN/m 1,835 TSLvar DEAD1 <0,818..1> 

Nahodilé - užitné UL kN/m 1,5 ULvar SHORT1 <0,002..0,998> 

Nahodilé - sníh SL kN/m 2,174 SLvar SNOW1 <0,002..0,998> 

Nahodilé - vítr WL kN/m 1,377 WLvar WIND1 <-1..1> 

Nahodilé - voda VL kN/m 0,272 VLvar SHORT1 <0,002..0,998> 

Modul průžezu wy m
3
 1,38.10

-4
 wy,var N1-05 <0,95..1,05> 

Mez kluzu oceli fyd kPa 1000 fyd,var 
Bars-Fy235-

01.DIS 

<207..421> 

[MPa] 

 

Tab. 1 – Proměnné a jejich hodnoty 
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6. JEDNOTLIVÁ ZATÍŽENÍ: 

 

Stálé - vl. Tíha nosníku Stálé - vl. Tíha skla Nahodilé - užitné 

   

 

 

 

Obr. 3 - Zatížení 1 

 

 

 

 

Nahodilé - sníh Nahodilé - vítr Nahodilé - voda 

 

 

Obr. 4 - Zatížení 2 
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7. URČENÍ HODNOTY A POLOHY MAXIMÁLNÍHO 

OHYBOVÉHO MOMENTU: 

 

7.1 Pro spojité zatížení: 

 

 

Obr. 5 - Spojité zatížení 

 

Maximální moment v podporách A a B 

Hodnoty převzaty z tabulek: 

STATICKÉ A KONSTRUKČNÍ TABULKY - Ing. 

Petr Červenka, 1. část, 3. Vydání 

 

7.2 Pro trojúhelníkové zatížení: 

 

 

 

 

Obr. 6 - Trojúhelníkové zatížení 

 

Hodnoty viz výpočet silovou metodou: 
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8. VÝPOČET SILOVOU METODOU: 

 

8.1 Zatížení a průběhy vnitřních sil (ohybové momenty): 

 

Obr. 7 - Silová metoda - zatížení a průběhy vnitřních sil (ohybové momenty) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

  [11] 

 

8.2 Základní rovnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Dosazení do rovnic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Výpočet neznámých: 

 

 

LL

qL
L

qL

L
LL

L
LLL

qL
LL

qL

xxx

xxx

xxx



































11

246
1

4

1

2
1

2

1

33

1

3065

1

0

0

0

0

33

32

30

2

3223

3

22

42

20

311321121110

33323213130

32322212120

31321211110



















2

3
4

2

3

2

344

2

34

2

34

2

22

2

34

2

2

332

2

1

3

3

2

2

3

1

4

321

240

36

344830

0
448330

0
2242330

224
0

2
0

24

0
23

0
30

00000

xL
qL

x
L

x
LqLqL

x
LqL

x
LqL

x
LqLL

x
LqL

x
LqL

xxLx
L

x
qL

x
L

x
L

x
qL

xxx
















































3020

3

224

20

3

240

36

22

3

2

qLqLLqL
x

qLqL
x







  

 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

  [12] 

 

8.5 Výpočet reakcí:  

 

 

 

 

 

       Obr. 8 - Silová metoda - výpočet reakcí 
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9. VYVOZENÍ VÝSLEDKŮ: 

 

Maximální moment u obou typů zatížení je v levé podpoře a. Pro výpočet maximálního 

ohybového momentu budou použity vzorce: 

 

Pro spojité zatížení 

 

Pro trojúhelníkové zatížení 

 

Maximální moment: 
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10. VSTUPNÍ DATA PROGRAMU: 

 

10.1 Odolnost konstrukce: 

 

R = Mr 

Grupa:   Mr = 1,38*power(10,-4)*wyvar*1000*fyvar 

 

10.2 Účinek zatížení konstrukce: 

 

S = (power(L,2)*q1d*TNLvar)/12+(power(L,2)*Q)/20 

S = (power(1.7,2)*0.356*TNLvar)/12+(power(1.7,2)*Q)/20 

 

Kombinace Q: 

Q = q2d*TSLvar + q3d*ULvar + q4d*SLvar + q5d*WLvar + q6d*VLvar 

 

10.3 Funkce spolehlivosti: 

 

SF = R – S 
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10.4 Pracovní plocha programu ProbCalc: 

 

Pracovní plocha programu ProbCalc s vyobrazením jdnotlivých výpočetních 

modulů je zobrazena na obr. 9. 

 

Obr. 9 – Pracovní plocha programu ProbCalc s otevřeným projektem 
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11. HISTOGRAMY: 

 

 

Obr. 10 – Graf histogramu stálého zatížení TNLvar 

 

Obr. 11 – Graf histogramu kombinace zatížení Q - TSLvar + ULvar + SLvar + WLvar + VLvar 
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Obr. 12 – Graf histogramu napětí na mezi kluzu Fyvar 

 

 

Obr. 13 – Graf histogramu modulu průžezu wyvar 
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Obr. 14 – Graf histogramu odolnosti konstrukce R = Mr 

 

 

Obr. 15 – Graf histogramu účinku zatížení S 
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12. VÝSLEDKY: 

 

Výsledná funkce spolehlivosti viz. Obrázky č. 15 a č. 16, ze kterých vyplývá 

pravděpodobnost poruchy: Pf = 0.00000E+00. 

 

 

Obr. 16 – Graf histogramu funkce spolehlivosti SF 
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Obr. 17 – Prostorové zobrazení grafu funkce spolehlivosti SF. Z grafu je patrné, že je vždy účinek 

zatížení menší než mez odolnosti konstrukce. 

 

Použité optimalizační kroky: 

  Optimalizace výpočtu nebyla provedena. 

 

 Strojový čas výpočtu: 

Bez použité optimalizace trval pravděpodobnostní výpočet programem 

ProbCalc 13 minut a 41 sekund. 

(Parametry počítače: CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7370  @ 

2.00GHz, 4GB RAM, Operační systém: Microsoft Windows 7 Ultimate 

x64) 
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13. POSUDEK SPOLEHLIVOSTI: 

 

Navržený nosník z ocelového uzavřeného čtvercového profilu vyhověl, neboť 

pravděpodobnost poruchy Pf je menší než zvýšená návrhová pravděpodobnost Pd 

dle ČSN 73140, Příloha A. 

 

Pf = 0.00000E+00 < Pd = 8.00000E-06 

14. ZÁVĚR: 

 

Byl proveden posudek spolehlivosti nosníku z ocelového uzavřeného čtvercového profilu v 

programu ProbCalc s využitím pravděpodobnostní metody POPV (Přímý Optimalizovaný 

Pravděpodobnostní Výpočet). Navržený ocelový nosník o rozměrech 120 x 120 x 8 mm 

vyhověl na zvýšenou úroveň Mezního stavu Únosnosti s nulovou pravděpodobností 

poruchy. 
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