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Anotace bakalářské  práce 
 

 
Cílem bakalářské práce bylo řešení objektu restaurace dle zákona č. 183/2006 Sb., ve 

znění vyhlášky 499/2006 Sb., projekt byl vypracován pro realizaci stavby.  

Restaurace se nachází v bývalém dolu Alexander ve Slezské Ostravě. Novostavba je 

přístupná z východní strany ulicí Holvekovou a je součástí objektu galerie Alexander, 

který byl řešen ve třetím ročníku ateliérové tvorby formou studie. Budova restaurace 

přiléhá ze západní strany k objektu galerie a je vytočena o 16˚ severozápadním 

směrem. Toto vytočení vyplývá z uliční osy ulice Holvekovy, v  jiţní části bývalého dolu 

Alexander a je zrcadlově převráceno.  

Objekt restaurace byl navrţen jako dvoupodlaţní a sahá do jedné třetiny výšky galerie. 

V prvním podlaţí se nachází restaurace s příslušnými provozy, do druhého podlaţí se 

vstupuje z jiţní části objektu. Toto podlaţí je přístupné pro zaměstnance galerie a 

sestává se z místnosti pro příjem a registraci výstavních exponátů, restaurační 

místnosti, depozitáře a zázemí zaměstnanců. Objekt galerie a restaurace je přístupný 

v prvním podlaţí přes společný prostor restaurace, který má funkci zádveří a čistící 

zóny, ve druhém podlaţí je přístup pro zaměstnance galerie do výstavních prostor řešen 

rampou s převýšením 1,5m, z důvodu rozdílné konstrukční výšky obou objektů.  
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An Annotation of the Thesis 

 
 

The aim of this thesis was to address the house restaurants to Acn No. 183/2006 Coll., 

as amended by Decree 499/2006 Coll., a project was developer for the implementation 

of the costruction. The restaurant is located in a former mine in Silesian Ostrava 

Alexander. The new building is accessible from the east side of the street and 

Holvekova the galery ispart of Alexander, who was tackled in the third year of studio 

work by the study. Building a restaurant adjacent to the western side of the gallery 

building and dialed 16˚ to the northwest. The call follows the street axis Holvekova street 

in the southern part of the former mine and  Alex's Mirror. The building was designed as 

a restaurant on two levels and extends to one-third the height of the galery. The first 

floor is a restaurant with the plant, the sekond floor is accessed from the southern part of 

tha building. This floor is open for Gallery staff and consists of a reception room 

for registration and exhibits, dining room, depositoryfacilities, and staff. The galery and 

restaurant on the first floor accessed via a commondining room, which serves as the 

vestibule area and clearing., the second floor of the galéry staff for access to the 

exhibition space of solutions ramp elevation 1.5m, due tothe different structural height of 

both buildings. 
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Seznam použitého značení 

 

VÚSC   Vyšší územní samosprávní celky 

SO-01   Stavební objekt 

m    Základní jednotka délky   

m²    Základní jednotka plochy 

m³    Základní jednotka objemu 

OKD,a.s.  Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost  

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NN    Vedení nízkého napětí 

k.ú.    Katastrální území 

MHD   Městská hromadná doprava 

VKP   Významný krajinný prvek 

Cxx/xx  Typ betonu 

ČSN   Česká státní norma 

NV    Nařízení vlády 

MVC   Malta vápenocementová 

POROTHERM Konstrukční systém z cihelného bloku 

Sb.    Sbírka zákona 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastráln 

XPS   Extrudovaný polyxtyren 

ŢB    Ţelezobeton 

FDA   Systém cembonitových fasádních desek 

NP    Nadzemní podlaţí 
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Textová část bakalářské práce 
 
 
 
 
 
 

1. Úvod 

 

Cílem bakalářské práce bylo řešení objektu restaurace dle zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění vyhlášky 499/2006 Sb., projekt byl vypracován pro provádění stavby.  

Restaurace se nachází v bývalém areálu dolu Alexander ve Slezské Ostravě. 

Novostavba je přístupná z východní strany ulicí Holvekovou a je součástí objektu 

galerie Alexander, který byl řešen ve třetím ročníku ateliérové tvorby formou studie. 

Budova restaurace přiléhá ze západní strany k objektu galerie a je vytočena o 16˚ 

severozápadním směrem. Toto vytočení vyplývá z uliční osy ulice Holvekovy, v  jiţní 

části bývalého dolu Alexander a je zrcadlově převráceno.  

Objekt restaurace byl navrţen jako dvoupodlaţní a sahá do jedné třetiny výšky 

galerie. V prvním podlaţí se nachází restaurace s příslušnými provozy, do druhého 

podlaţí se vstupuje z jihovýchodní části objektu. Toto podlaţí je přístupné pro 

zaměstnance galerie a sestává se z místnosti pro příjem a registraci výstavních 

exponátů, restaurační místnosti, depozitáře a zázemí zaměstnanců. Objekt galerie a 

restaurace je přístupný v prvním podlaţí přes společný prostor restaurace, který má 

funkci zádveří a čistící zóny, ve druhém podlaţí je přístup pro zaměstnance galerie 

do výstavních prostor řešen rampou s převýšením 1,5m, z důvodu rozdílné 

konstrukční výšky obou objektů.  

Ačkoliv se objekt nachází v bývalém dolu Alexander poddolovaná oblast do části 

pozemku, ve kterém se novostavba nachází, jiţ nezasahuje a tudíţ nejsou nutná 

zvláštní opatření.   
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2. Průvodní zpráva 
 
 
2.1 Identifikační údaje  

 
Název stavby:  Projekt Galerie Alexander  

část restaurace 

Zadavatel:   Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 8  

729 30 Ostrava 

Místo stavby:   Ostrava Kunčičky  

parcela č.687/7, č.670/1 

k.ú. Kunčičky- 714241  

ulice Holvekova 

          Dotčené parcely:  Vlastní stavba:  

parcelní č.687/7, č.670/1 

dotčené parcely:  

parcelní č. 670/1, 671/5, 687/6, 687/3, 687/10 

 VÚSC:   Moravskoslezský kraj 

 Stupeň dokumentace: Projekt pro provádění stavby 

Vypracoval:   Kateřina Helekalová 

Ruská 707/38 

703 00 Ostrava-Vítkovice 

Vedoucí bakalářské práce:Ing. arch. Dušan Rosypal 

           Konzultant stavební části: Ing. Pavel Vlček 

 
 

  2.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

  

Restaurace se nachází v bývalém areálu dolu Alexander ve Slezské 

Ostravě. Novostavba je přístupná z východní strany ulicí Holvekovou a je 

součástí objektu galerie Alexander, který byl řešen ve třetím ročníku ateliérové 

tvorby formou studie. Budova restaurace přiléhá ze západní strany k objektu 

http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/en/pid/670
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galerie a je vytočena o 16˚ severozápadním směrem. Toto vytočení vyplývá 

z uliční osy ulice Holvekovy, v  jiţní části bývalého dolu Alexander a je zrcadlově 

převráceno.  

Objekt restaurace byl navrţen jako dvoupodlaţní a sahá do jedné třetiny 

výšky galerie. V prvním podlaţí se nachází restaurace s příslušnými provozy, do 

druhého podlaţí se vstupuje z jihovýchodní části objektu. Toto podlaţí je 

přístupné pro zaměstnance galerie a sestává se z místnosti pro příjem a 

registraci výstavních exponátů, restaurační místnosti, depozitáře a zázemí 

zaměstnanců. Objekt galerie a restaurace je přístupný v prvním podlaţí přes 

společný prostor restaurace, který má funkci zádveří a čistící zóny, ve druhém 

podlaţí je přístup pro zaměstnance galerie do výstavních prostor řešen rampou 

s převýšením 1,5m, z důvodu rozdílné konstrukční výšky obou objektů.  

Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie v souladu s 
urbanistickými regulativy města Ostrava. 

  2.3 Charakteristika území stavby 

Stavební pozemek se nachází v bývalém dolu Alexander v Ostravě 

Kunčičkách. Pozemek je v majetku investora a nejsou na něm územním plánem 

uvrţeny ţádné limity a omezující řízení. Ačkoliv se nachází v lokalitě, která byla 

vyuţívána k těţbě uhlí, nezasahuje poddolované území do místa stavby. 

Zaznačení poddolovaného území viz.výkres katastrální mapy (výkres č.2). 

Budova je orientována hlavním vchodem na severozápad. Pozemek, na kterém 

se stavba bude nacházet je rovinný s veřejnými sítěmi v dosahu. Budova bude 

připojena na vodovodní, plynovodní a kanalizační řád, na zemni vedeni NN a 

zemni vedení sdělovacího kabelu společnosti O2 Telefonika a.s. Dopravní 

napojení parcely je řešeno z ulice Holvekova. V současné době je pozemek 

nezastavěný. 
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 2.4 Urbanistické řešení 

 

Objekt se nachází na parcelních číslech č. č.687/7, č.670/1 v bývalém 

uhelném dolu Alexander v katastrálním území Kunčičky. Vlastníkem pozemků je 

OKD, a.s. Celková výměra plochy pozemku činí 5870m² 

 Objekt je přístupný z východní strany ulicí Holvekovou a je součástí 

objektu galerie Alexander, který byl řešen ve třetím ročníku ateliérové tvorby 

formou studie. Budova restaurace přiléhá ze západní strany k objektu galerie a je 

vytočena o 16˚ severozápadním směrem. Toto vytočení vyplývá z uliční osy ulice 

Holvekovy, v  jiţní části bývalého dolu Alexander a je zrcadlově převráceno. 

Objekt je v souladu s regulačním plánem. 

  

2.5 Architektonické řešení 

 

Objekt byl navrţen jako jednoduchý tvarově čistý kubus, především 

z důvodu reakce na sousedící objekt galerie, který je tvarově nesourodý. Půdorys 

novostavby je ve tvaru obdélníka s vyříznutou částí v místě, kde je objekt napojen 

na galerii. Hlavní vstup je řešen ze severozápadní strany a je společný pro obě 

novostavby. Budova je dvoupodlaţní s restaurací a příslušnými provozy v prvním 

podlaţí a ve druhém podlaţí sestává z místnosti pro příjem a registraci 

výstavních exponátů, restaurační místnosti, depozitáře a zázemí zaměstnanců 

galerie. Toto podlaţí je přístupné z jihovýchodní strany. V části depozitáře je 

vstup do galerie řešen pomocí rampy s převýšením 1.5m, z důvodu rozdílných 

konstrukčních výšek objektů. Objekt restaurace je v úrovni jedné třetiny výšky 

galerie.  

 

  2.6  Objektová skladba 

 

  Stavba je členěna na následující stavební objekty.  

  Provozní soubory nejsou ve stavbě obsaţeny. 
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  SO 01  Novostavba restaurace 

  SO 02  Novostavba galerie 

  SO 03  Nově navrţená plocha náměstí 

  SO 04  Nově navrţené komunikace 

  SO 04-01 Parkoviště pro 41 vozidel 

     SO 04-02      Příjezdová cesta do podzemního parkoviště galerie 

  SO 04-03 Příjezdová cesta pro zásobování 

  SO 05  Vodovodní přípojka 

  SO 06  Kanalizační přípojka 

  SO 07  Plynová přípojka 

  SO 08  Elektro přípojka 

 

2.7 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Objekt se nachází na parcelních číslech č. č.687/7, č.670/1 v bývalém 

uhelném dolu Alexandr v katastrálním území Kunčičky. Vlastníkem pozemků je 

OKD, a.s. Celková výměra plochy pozemku činí 5870m². V současnosti se na 

pozemku parcelního č.670/1 nachází bývalá továrna. Terén je mírně svaţitý aţ 

rovinný. Rovinatost terénu je především dána bývalou těţební činností v jiţní 

části areálu dolu. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Holvekova . Pozemek není 

oplocen. Moţnost napojení na technickou infrastrukturu je z východní strany, kde 

vedou veřejné sítě.  

 
  

2.8      Údaje o průzkumech a napojení 

 

 Dopravní komunikace: Pozemek bude napojen na sousední ulici Holvekova 

 Elektrická energie: Stavba bude napojena na veřejný rozvod elektrické 

energie. 

  Voda:            V rámci výstavby bude provedena vodovodní přípojka    
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              z veřejného vodovodu- veřejný vodovodní řád se  

              nachází z východní strany objektu na ulici Holvekova. 

  Kanalizace:           Obec má vybudovánu splaškovou kanalizaci. Splaškové  

              vody budou odvedeny do kanalizace, dešťové vody  

              budou likvidovány vsakem na pozemku. 

  Zemní plyn:           Pozemek bude napojen na veřejný rozvod plynu. 

  Radon z podloţí:           Provedený průzkum neprokázal ohroţení pronikání  

              radonu z podloţí. 

  Inţenýrskogeologický průzkum: Na staveništi nebyly průzkumem zjištěny sloţité  

geologické a základové poměry. Podloţí tvoří 

nezpevněné sedimenty. 

 

2.9      Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Poţadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

2.10 Splnění obecných požadavků na výstavbu 

 

  Navrţené řešení plně vyhovuje všem poţadavkům dle vyhlášky č. 369/98 

Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu. Dále Vyhláška č. 

369/2001 Sb. ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, předpisy a normy BOZP, Vyhláška 502/ 2000 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

2.11 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba nevyţaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Provoz 

stavby nezatíţí stávající faktory ţivotního prostředí v jejím místě.  

 

 

http://www.mujprojekt.cz/cz/zakony/v_137-98.asp
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2.12 Časové vazby na související stavby 

 

Stavba není podmíněna dokončením ţádných jiných staveb. Je pouze 

nutné provést navrţené přípojky elektro, vody a plynu před započetím uţívání 

stavby. 

 

2.13 Lhůta výstavby 

 

Předpokládá se zahájení stavby v 5/2012 a její ukončení v 12/2013. 

Stavba objektu nevyţaduje ţádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce na sebe 

musí navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude 

koordinovat stavbyvedoucí.  

 
2.14 Statistické údaje 

 

Orientační náklady na stavbu bez DPH:  cca 35mil. Kč 

 

 Zastavěná plocha galerie     1 296 m²      

Zastavěná plocha restaurace       540 m² 

Zastavěná plocha celkem         1 836 m² 

 

Obestavěný prostor  galerie   31 104 m³ 

Obestavěný prostor restaurace     6 698 m³ 

Obestavěný prostor celkem   37 802 m³ 

 

Plocha pozemku      5 870 m² 

Plocha náměstí         200 m² 

Plocha nově navrţených komunikací      764 m² 

Plocha nadzemního parkoviště     1 076 m² 

Plocha podzemního parkoviště    1 296 m² 

Plocha příjezdové cesty pro zásobování     480 m² 
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3. Souhrnná technická zpráva 

 

3.1    Základní údaje charakterizující stavbu 

 

Objekt se nachází na parcelních číslech č. č.687/7, č.670/1 v bývalém 

uhelném dolu Alexander v katastrálním území Kunčičky. Vlastníkem pozemků je 

OKD, a.s. Celková výměra plochy pozemku činí 5870m² 

 Objekt je přístupný z východní strany ulicí Holvekovou a je součástí 

objektu galerie Alexander. Budova restaurace přiléhá ze západní strany k objektu 

galerie a je vytočena o 16˚ severozápadním směrem. Toto vytočení vyplývá 

z uliční osy ulice Holvekovy, v  jiţní části bývalého dolu Alexander a je zrcadlově 

převráceno. Objekt je v souladu s regulačním plánem. 

Stavba byla navrţena jako jednoduchý tvarově čistý kubus, především 

z důvodu reakce na sousedící objekt galerie, který je tvarově nesourodý. Půdorys 

novostavby je ve tvaru obdélníka s vyříznutou částí v místě, kde je objekt napojen 

na galerii. Hlavní vstup je řešen ze severozápadní strany a je společný pro obě 

novostavby. Budova je dvoupodlaţní s restaurací a příslušnými provozy v prvním 

podlaţí a ve druhém podlaţí sestává z místnosti pro příjem a registraci 

výstavních exponátů, restaurační místnosti, depozitáře a zázemí zaměstnanců 

galerie. Toto podlaţí je přístupné z jihovýchodní strany. V části depozitáře je 

vstup do galerie řešen pomocí rampy s převýšením 1.5m, z důvodu rozdílných 

konstrukčních výšek objektů. Objekt restaurace je v úrovni jedné třetiny výšky 

galerie.  

Objekt je zděný, celý navrhnut v konstrukčním systému Porotherm, 

v místech velkých rozponů jsou stropy vynášeny ŢB sloupy. Obvodový plášť je 

zateplen kamennou vlnou Rockwool AIRROCK tl.100mm. Fasáda byla vyřešena 

jako větraná se vzduchovou mezerou tl.25mm z cembonitových desek FDA. 

Větraná mezera byla určena na základě doporučení montáţního listu výrobce 

Cembrit a.s. Střecha je plochá zelená s tloušťkou substrátu 60mm pro extenzivní 

zeleň. Stropy jsou z Porotherm nosníků a stropních vloţek MIAKO, přičemţ šikmá 

část stropu je z úsporného důvodu řešena vyztuţenou ŢB deskou. Schodiště je 
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navrţeno jako monolitické ţelezobetonové z betonu C 20/25, které je ve 2.NP 

podepřeno prefabrikovaným ţelezobetonovým překladem, dále je pak po obvodě 

vetknuto v obvodovém zdivu do hloubky 150mm. Schodišťové stupně jsou 

nadbetonovány na monolitickou schodišťovou ţelezobetonovou desku z prostého 

betonu a na něm je protiskluzová keramická dlaţba. Vnitřní nosné stěny jsou 

z Porotherm cihelných bloků tl.300mm. Dalším nosným prvkem jsou ŢB sloupy, 

které vynáší ŢB průvlak, pro sníţení rozponu stropní konstrukce. Příčky jsou 

vyzděné z akustických Porotherm 11,5 příčkovek.  

 
3.2 Umístění objektu 

 

 Objekt restaurace se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava, 

obvod Slezská Ostrava,v k.ú. Kunčičky. Novostavba je umístěná v severní části 

areálu bývalého dolu Alexander, který svou těţební činnost ukončil v minulém 

století. Dostupnost MHD je v blízkosti objektu cca 2min. chůze. V sousedství se 

nachází VKP Sad Maxima Gorkého. Objekt bude přístupný nově vybudovanými 

komunikacemi z ulice Holvekovy. Orientace budovy je zřejmá ze situačního 

výkresu (viz. výkres č. 01). 

 

3.3 Objemové řešení 

 

 Objekt galerie Alexander sestává ze čtyř nadzemních podlaţí a jednoho 

podzemního podlaţí, přičemţ se v nadzemních podlaţích vyskytují výstavní 

prostory, studovny a konferenční místnosti a v 1.PP  se nachází podzemní 

odstavná plocha pro parkování se čtyřmi bezbariérovými odstavnými plochami a 

technické místnosti, které jsou společné i pro novostavbu restaurace. Navrţený 

objekt restaurace je nepodsklepený, dvoupodlaţní s konstrukční výškou podlaţí 

4m a sahá do jedné třetiny výšky objektu galerie. Galerie je postavena na 

obdélníkovém půdoryse a restaurace je tvořena obdélníkem s výsekem, který je 

tvořen galerií.  
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3.4 Dispoziční řešení 

 

Půdorys objektu je řešen jako jednoduchý kubus s obdélníkovým 

půdorysem, ve kterém je zaklesnutá budova galerie Alexander. Samotná budova 

restaurace je vytočena o 16˚ severozápadním směrem. Toto vytočení vyplývá 

z osy uliční sítě, která je zrcadlově obrácená. Budova je dvoupodlaţní 

s konstrukční výškou 4m a výškově sahá do jedné třetiny výšky objektu galerie.  

V 1.NP se nachází restaurace s příslušnými provozy a zázemím zaměstnanců. 

Restaurace a galerie je pro návštěvníky přístupna ze severozápadní strany přes 

společný prostor, který plní funkci zádveří a čistící zóny. Zaměstnanci vstupují do 

objektu ze severovýchodní strany, kde prochází skrze zázemí zaměstnanců do 

kuchyně a skladových prostor, kanceláře restaurace a jídelní místnosti. Skladové 

prostory jsou přístupné i z jihovýchodní strany, kde je vyřešeno zásobování. 

Příjem a zásobování je řešeno příjezdovou cestou z ulice Holvekovy. Do 2.NP se 

prochází přes příjem galerie z jihovýchodní strany objektu, dále pak přes galerii, 

která je přístupná rampou s převýšením 1,5m z důvodu jiné konstrukční výšky 

obou objektů. V tomto podlaţí se nachází místnost pro příjem a registraci 

výstavních exponátů, depozitář, restaurační místnost a zázemí zaměstnanců 

galerie. Výhledově je moţno zřídit jednoduché vřetenové schodiště pro 

zaměstnance galerie ve společném prostoru pro vstup do obou objektů. 

 

3.5   Bezbariérové užívání 

        

 Veškeré přístupové komunikace budou opatřeny sníţeným bezbariérovým 

obrubníkem a hmatatelnou povrchovou úpravou. Na parkovné odstavné ploše pro 

41 vozidel jsou řešena dvě bezbariérová stání a v podzemní části galerie jsou 

vyřešena čtyři bezbariérová stání. Celý objekt je řešen jako bezbariérový.  
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3.6   Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 

Pro vytýčení stavby se bude vycházet ze systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK). Vzdálenosti pro hlavní a vedlejší směr zaměření jsou 

zřejmé z vytyčovacího plánu (viz.výkres č.03). 

 

3.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Při provádění stavby budou dodrţovány veškeré předpisy o bezpečnosti 

práce ve stavební výrobě. Staveniště bude označeno výstraţnými a zákazovými 

cedulkami a bude po obvodě oploceno do výšky 1.8m. Stavební technika bude 

volena s ohledem na ţivotní prostředí, dále se budou provádět pravidelné 

prohlídky mechanického zařízení. Při práci ve výškách musí být pracovníci a 

stavební materiály zajištěny proti pádu. V prostoru staveniště budou všichni 

pracovníci a hosté pouţívat příslušné ochranné pomůcky.  

 Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při 

dodrţení platných norem, předpisů a nařízení.  

 

Platné normy, předpisy a nařízení: 

 Vyhláška č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

  Vyhláška č. 502/ 2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

  NV č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 

 NV č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a také hygienické předpisy o poţadavcích na 

pracovní prostředí. 

 NV č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
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 NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č.  309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

3.8 Stavebně technické řešení 

 

3.8.1  Stavební a konstrukční řešení 

 

Objekt je navrţen z obvodového nosného zdiva Porotherm, v místech 

velkých rozponů jsou stropní konstrukce vynášeny ŢB sloupy. Obvodový plášť je 

zateplen kamennou vlnou Rockwool AIRROCK tl.100mm. Fasáda byla vyřešena 

jako větraná se vzduchovou mezerou tl.25mm z cembonitových desek FDA. 

Větraná mezera byla určena na základě doporučení montáţního listu výrobce 

Cembrit a.s. Střecha je plochá zelená s tloušťkou substrátu 60mm pro extenzivní 

zeleň. Stropy jsou z Porotherm nosníků a stropních vloţek MIAKO, přičemţ šikmá 

část stropu je z úsporného důvodu řešena vyztuţenou ŢB deskou. Schodiště je 

navrţeno jako monolitické ţelezobetonové z betonu C 20/25, které je ve 2.NP 

podepřeno prefabrikovaným ţelezobetonovým překladem, dále je pak po obvodě 

vetknuto v obvodovém zdivu do hloubky 150mm. Schodišťové stupně jsou 

nadbetonovány na monolitickou schodišťovou ţelezobetonovou desku z prostého 

betonu a na něm je protiskluzová keramická dlaţba. Vnitřní nosné stěny jsou 

z Porotherm cihelných bloků tl.300mm. Dalším nosným prvkem jsou ŢB sloupy, 

které vynáší ŢB průvlak, pro sníţení rozponu stropní konstrukce. Příčky jsou 

vyzděné z akustických Porotherm 11,5 příčkovek. 
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3.8.2 Příprava území a zemní práce 

 

 Výkopy se vyměří dle stavebních výkresů. Před zahájením zemních prací 

a výkopů je nejprve nutné vytýčit inţenýrské sítě a stanovit jejich ochranná 

pásma a označit body pro napojení zařízení staveniště. Před zahájením výkopů 

se sejme ornice v mocnosti 200mm. Tato ornice bude uloţena na skládce a bude 

ji moţno vyuţít k následným zahradním a terénním úpravám. Ostatní plocha 

pozemku zůstává bez úprav. Výkopy budou do hloubky -1,420m, v případě 

nesoudrţných zemin musí být stavební jáma zajištěna paţením v souladu 

s BOZP. Podsyp bude v místě základu proveden ze struskoštěrku frakce 16/32, 

tl.100mm a bude dostatečně zhutněn dle poţadavku ČSN 73 3050 na únosnost 

0,2. Na podsyp v místě pod plošnou betonovou dlaţbou bude pouţit 

struskoštěrkový  podsyp frakce 0/32, tl.150mm, na něj bude provedeno pískové 

loţe, následně dlaţba.  

 

 3.8.3 Základy 

  

 Protoţe poddolované území na plochu pozemku nezasahuje, jsou 

podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je zaloţen na 

základových pásech, které jsou provedeny z prostého betonu C 16/20. Základové 

pásy jsou po obvodu zatíţeny excentricky, z důvodu dilatace od objektu galerie. 

Výška základů po obvodu je provedena do hloubky -1,420m. Výška vnitřních 

základů je provedena do hloubky -0,920m. Vnitřní základové pásy jsou zatíţeny 

centricky, v místě výtahového šachty a schodiště je základ taktéţ proveden do 

hloubky -0,920mm. Základové pásy jsou provedeny na zhutněném 

struskoštěrkovém podsypu frakce 16/32, tl.100mm. Na pásy je vybetonována 

deska z prostého betonu 16/20, tl.150mm s kari sítí E5,5/120/120. Tato deska je 

vybetonována na vrstvě struskoštěrku tl.100mm. Prostupy základy budou 

opatřeny PVC chráničkami. 
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  3.8.4. Izolace proti zemní vlhkosti 

 

 Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna pouţitím PVC fólie 

FATRAFOL, která bude vytaţena 300mm nad úroveň terénu.  

 

 3.8.5 Svislé nosné konstrukce 

 

 Obvodový plášť je tvořen cihelnými bloky Porotherm P+D tl.440mm, které 

jsou pokládány na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné konstrukce 

jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm P+D tl.300mm. Místa velkých rozponů 

jsou vynášena  ŢB sloupy. Sloupy jsou kruhového průřezu ø300mm. 

 

3.8.6 Stropní konstrukce 

 

  Stropní konstrukce je tvořena v obou podlaţích stropními Porotherm POT 

nosníky s osovými vzdálenostmi 500mm a je vyskládán z Porotherm stropních 

vloţek MIAKO 400x160x230mm a dále po obvodě a v místech většího rozponu 

ze stropních vloţek MIAKO 390x80x250mm, z důvodu vyarmování a zpevnění 

stropu. Po obvodě stropu je monolitický ţelezobetonový věnec výšky 250mm 

tvořený 4ØV10 a věncovka Porotherm. Stropní nosníky jsou osazeny na nosné 

zdivo a v místě velkých rozponů jsou poloţeny na ŢB průvlaky. Řešení je zřejmé 

z výkresu stropní konstrukce (viz.výkres č.7). Na konstrukci stropů je vylitá 

betonová zálivka C20/25 tl.40mm, pro oddělení mokrého procesu od tepelné 

izolace bylo pouţito separační PVC folie. V místě zešikmených částí je strop 

řešen z úsporných důvodů monolitickou ţelezobetonovou deskou C 20/25. 

 

3.8.7 Schodiště 

 

 Schodiště je navrţeno jako tříramenné s mezipodestami ve výšce 1,330m 

a 2,850m. Je tvořeno monolitickou ţelezobetonovou deskou C 20/25 s výztuţí 

10505 nadbetonovanými schodišťovými stupni. Tloušťka desky je v místě styku 
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se stropem 150mm. Schodiště je po obvodě vetknuto do obvodového zdiva. 

Hloubka vetknutí je 150mm. V místě styku schodiště se stropní konstrukcí je 

podepřeno ŢB schodišťovým překladem.  Nadbetonované schodišťové stupně 

jsou z betonu třídy C20/25 a jsou opatřeny keramickou protiskluzovou dlaţbou 

tl.10mm na cementovém tmelu tl.3mm a betonové mazanině C20/25 tl.40mm. 

Schodiště je opatřeno ocelovým rámovým zábradlím se dřevěným madlem. Pod 

posledním schodišťovým stupněm je betonový základový pás rozměru  0,5x0,5m 

pod základovou deskou.  

 

 3.8.8 Výtahová šachta 

 

 Výtahová šachta se nachází v zrcadle schodiště a je tvořena 

z prefabrikovaných betonových dílů se zkosenými hranami tloušťky zdi 120mm, 

vnitřní rozměry výtahové šachty jsou atypické, vyrobené na zakázku. Rozměry 

výtahové šachty 1700x1900x4000mm. 

 

3.8.9 Střecha 

 

Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová zelená střecha s extenzní 

zelení. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop nad 2.NP tl.270mm. Odvodnění je 

řešeno střešními vtoky Topwet DN160, které jsou kryté šachtou Topwet pro 

zelené střechy s pozinkovanou krycí mříţkou. Po obvodu střechy je vysypaný 

kačírek, který je od souvrství zelené střechy oddělen kačírkovu zachytávací lištou, 

která je po celé délce perforována pro dobrý odtok dešťové vody. 

 

Skladba střechy: Vegetační substrát pro extenzivní zeleň, tl.60mm 

Drenáţní a filtrační rohoţ TERRAM, tl.3x15mm 

    Separační vrstva PE folie 

    Hydroizolační folie alkorplan 35 710, tl. 2x1,5mm 

    Separační vrstva PE folie 

    TI AUSTROTHERM XPS TOP, tl.160mm 
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    Parozábrana PE BACHL B2 4x25mm, tl.0,25mm 

    Spádová vrstva- lehký beton, tl. 120-50mm 

    Porotherm strop, tl.270mm 

  
 3.8.10 Příčky 

 

 Příčky jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 11,5 AKU, pokládané do 

MVC  BAUMIT MM 50  

 

 3.8.11 Instalační jádra 

 

 Instalační jádra jsou vyzděna z cihelných bloků Porotherm 11,5 AKU, 

které jsou pokládány do tepelně izolační malty Baumit Termo 50. V objektu se 

nachází dvě instalační jádra, která jsou ve výšce 1200mm nad podlahou opatřena 

ocelovými dvířky 600x900mm a 500x900mm pro dostupnost vedení a ukazatelů 

spotřeby.  

 

3.8.12   Překlady 

 

  Překlady jsou tvořeny originálními Porotherm překlady, nad okenními 

otvory jsou ocelové válcované profily IPE160, z boční strany tepelně izolované 

PPS tl.50mm. Překlad, který se nachází v místě výkladce je ŢB monolitický. 

Veškeré překlady jsou řešeny ve výpisu překladů  (viz. výkres půdorysu č.05).  

 

3.8.13 Výplně otvorů 

 

    V projektu byla navrţená hliníková předsazená okna Confort 50 

s přerušeným tepelným mostem. Okna jsou zasklená vakuovaným izolačním 

dvojsklem. Hliníková okna jsou sklápěcí a kyvná. K obvodové konstrukci jsou 

kotvena kotevním úhelníkem s kotevním plechem. Po obvodu rámu okna je 

tepelně izolační klín s TI Rockwool AIRROCK.  V jídelní místnosti jsou řešeny 
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fasádní skleněné stěny FW50+, tvořené ze svislých hliníkových sloupků a 

vodorovných hliníkových příček. Tloušťka sloupku je 50mm (viz. výpisy prvků).      

Hlavní vchodové dveře jsou celoskleněné, u vchodu pro zaměstnance, příjem 

galerie a restaurace jsou hliníkové. V interiéru bylo pouţito dřevěných dveří 

v typových ocelových zárubních. Všechny dveře v objektu jsou bezprahové. 

 3.8.14  Podhledy 

 

  V celém objektu restaurace jsou zavěšeny kovové stropní podhledy 

CELIO C 64 ve výšce 3,030m. Rozměry jednoho dílce podhledu jsou 

600x600mm, rozměry jednoho oka jsou 75x75x37mm, průhlednost 68%. Po 

domluvě s výrobcem lze vyrobit i atypické dílce. Podhledy jsou montovány na 

Trulock konstrukci tl.15mm. 

 

 3.8.15   Opláštění 

 

  Opláštění je řešeno jako provětrávaná fasáda z cembonitových desek 

tl.8mm, které jsou vynášeny hliníkovou konstrukcí. Hliníková konstrukce je 

kotvena pomocí vrutů, které budou voleny s ohledem na typ cihelného bloku 

Porotherm. Cembonitové desky jsou ke hliníkové konstrukci kotveny pomocí nýtů 

SS 4.0x20/14mm, dle montáţního návodu výrobce Cembrit a.s. Větraná mezera 

je volena tl.25mm s ohledem na doporučení výrobce. Mezi hliníkový rošt je 

vkládána tepelná izolace Rockwool AIRROCK, která je hydrofobizovaná a má 

nízký difúzní odpor. 

  Cembonitové desky byly vybrány typu FDA. Rozměry, barvy a způsob 

rozvrţení cembonitových desek je řešeno ve výkrese architektonického detailu 

(viz. výkres č.13)   
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3.8.16 Skladby podlah 

 

Podlaha v jídelní místnosti  

 -Dlaţba ALEKSANDRIA GRAFIT, 350x450x10mm 

 -Cementový tmel, tl.3mm 

 -Bet.mazanina C20/25, tl.60mm+kari síť E5,5/150/150 

 -PVC folie 

 -TI Rockwool STEPROCK ND, tl.100mm 

 -Hydroizolace FATRAFOL-H, tl.2mm 

 -Podkladní betonová deska C16/20, tl.150mm+ kari síť  E5,5/120/120 

 -Štěrkostruskový podsyp frakce 16/32, tl.100mm 

 

Podlaha v sociálním zázemí  

-Dlaţba ALEKSANDRIA GRAFIT 350x350x10mm 

 -Cementový tmel, tl.3mm 

 -Bet. mazanina C20/25, tl.60mm+kari síť E5,5/150/150 

 -PVC folie 

 -TI Rockwool STEPROCK ND, tl.100mm 

 -Hydroizolace FATRAFOL-H, tl.2mm 

 -Podkladní betonová deska C16/20, tl.150mm+ kari síť E5,5/120/120 

 -Štěrkostruskový podsyp frakce 16/32, tl.100mm 

 

Podlaha na mezipodestě 

 -Keramická dlaţba, tl.10mm 

 -Cementový tmel, tl.mm 

 -Betonová mazanina C20/25, tl.40mm 

 -Ţelezobetonová deska C20/25, tl.150mm s výstuţí 10 505 

 

Podlaha ve 2.NP 

 -Keramická dlaţba, tl.10mm 

 -Cementový tmel, tl.3mm 
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 -Bet.mazanina C20/25, tl.40mm+ kari síť E5,5/150/150 

 -PVC folie 

 -TI Rockwoll STEPROCK ND, tl.50mm 

 -Porotherm strop, tl.270mm 

 -Omítka Porotherm Universal, tl.15mm 

 -Vzduchová mezera, tl.600mm 

 -Kovový podhled CELLIO 

 

Podlaha v ostatních prostorách 

 -Protiskluzová keramická dlaţba tl.10mm 

 -Cementový tmel tl.3mm 

 -Bet.mazanina C20/25 tl.60mm+ kari síť E5,5/150/150 

 -PVC folie   

 -TI Rockwool STEPROCK ND, tl.100mm 

 -Hydroizolace FATRAFOL-H, tl.2mm 

 -Podkladní betonová deska C16/20, tl.150mm+ kari síť  E5,5/120/120 

 -Podkladní zhutněná vrstva struskoštěrku, tl.100mm 

 

 3.8.17   Hydroizolace, parozábrany 

 

Izolace proti zemní vlhkosti: byla navrţena PVC hydroizolace 

FATRAFOL-H, tl.2mm. Izolace je vytaţena 300mm nad úroveň terénu. 

Izolace ve skladbě podlah: Ve skladbě podlah byla navrţena izolace 

z PVC folie z důvodu oddělení mokrého procesu z betonové mazaniny od 

tepelné izolace. 

Izolace ve skladbě střešního pláště: Byla pouţita hydroizolační folie 

ALKORPLAN 35 178, která je odolná proti prorůstání kořínků, tl.2x1,2mm   

Parozábrana ve skladbě střešního pláště: Parozábrana PE BACHL 

B2 4x25m, tl.1,5mm. 
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  3.8.18   Tepelné izolace 

 

    V objektu jsou navrţeny převáţně tepelné izolace z minerální vlny. 

V základech byla pouţita tepelná izolace Rockwool STEPROCK ND, tl.100mm. 

Podél obvodu základu je TI z XPS, který je do hloubky 1m pod úrovní terénu a do 

výšky 300mm nad úroveň terénu. Podlahy ve 2.NP jsou tepelně izolované 

minerální vlnou Rockwool STEPROCK ND tl.50mm. Ve skladbě střešního pláště 

je navrţena TI AUSTROTHERM XPS TOP tl.160mm. PPS je pouze pod 

věncovkou tl. 90mm, dále pak po stranách okenního překladu v tl.50mm, pro 

přerušení tepelného mostu. Obálka budovy je zateplena na doporučení výrobce 

taktéţ minerální vlnou Rockwool AIRROCK tl.100mm. 

 

3.8.19 Omítky 

 

          V objektu jsou pouţity vápenocementové jednovrstvé omítky Porotherm 

Universal tl.15mm.  

 

3.8.20 Obklady 

 

   Obklady jsou pouţity v sociálním zázemí zákazníků Centro Aleksandria 

rozměrů 300x450mm do výšky 2 650mm. V kuchyni a sociálním zázemí 

zaměstnanců jsou pouţity keramické obklady do výšky 2 650mm. 

 

3.8.21 Klempířské konstrukce 

 

   Klempířské prvky jsou navrţeny z titanzinku tl.0,6mm. Klempířské 

konstrukce musí být v souladu s ČSN 73 36 10. Podrobný popis prvků viz. výpis 

klempířských prvků. 
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3.8.22 Truhlářské konstrukce 

 

   V objektu jsou navrţeny vnitřní dřevěné dveře. Podrobný popis prvků viz. 

výpis výplní otvorů. 

 

3.8.23 Plastové konstrukce 

 

   V objektu se nevyskytují ţádné plastové konstrukce. 

 

3.8.24 Zámečnické konstrukce 

 

   V projektu je řešeno ocelové rámové zábradlí, ocelová revizní dvířka 

instalačních jader. Podrobný popis zámečnických konstrukcí je řešen ve 

Specifikaci prvků- viz. výpis zámečnických prvků. 

 

3.8.25 Malby, nátěry a úpravy stěn 

 

   Disperzní vnitřní malířský nátěr s vysokou bělostí Master, pod omítkou 

penetrační prostředek Unipen. V jídelní místnosti panoramatická fototapeta 

uhelného dolu lepena lepidlem Special Standart. 

 

3.8.26 Větrání místností 

 

  V místnostech je větrání zajištěno jako přirozené a nucené. Nucené 

větrání bude zajišťovat radiální střešní ventilátor ERD 31/6 B. Čistý vzduch je 

nasáván podtlakem štěrbinou pod vstupními dveřmi s bezprahovým provedením, 

případně dveřmi, které budou opatřenými mříţkou.  

 

Odvod zplodin z varných desek sporáků kuchyně: Nad varnými deskami 

sporáků budou instalovány kuchyňské digestoře, pro velkokapacitní kuchyně 

s osvětlením a cirkulačním filtrem s aktivním uhlím, pro eliminaci pachu. 
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  3.8.27    Venkovní úpravy 

 

   Terénní úpravy budou provedeny ze zeminy vykopané při stavbě budovy, 

která bude po dobu stavby uskladněna na pozemku vlastníka-investora. Před 

objektem bude provedena zpevněná plocha z betonové dlaţby. Příjezdová cesta 

na parkoviště bude řešena z betonové zámkové dlaţby, která bude odvodněná 

vsakem. Úprava zpevněných ploch a ostatní úpravy pozemku nejsou součástí PD. 

 

3.8.28   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Budou splněny poţadavky na tepelné technické vlastnosti objektu dle 

vyhlášky č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Dále pak poţadavky 

na tepelnou ochranu budov normy ČSN 73 0540-2, vyhláška č. 148/2007 Sb. o 

energetické náročnosti budov. 

   Vytápění a chlazení objektu není součástí bakalářské práce. 

 

3.8.29   Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba ani provoz stavby nebude mít negativní vliv na stav ţivotního 

prostředí lokality, ve které se nachází. Je umístěna v sousedství významného 

krajinného prvku sadu Maxima Gorkého. Budou pouţity mechanizace, které 

neohroţují ţivotní prostředí, a bude u nich prováděná pravidelná kontrolní 

prohlídka. Na pozemku se nachází cca 20 vzrostlých stromů. Stromy nebudou 

káceny s výjimkou poškozených.  Je v plánu výsadba nových solitérních stromů. 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku 

OZO Ostrava a.s., popřípadě předány organizaci zabývající se převozem, 

tříděním a likvidací odpadu. Odvoz odpadu bude zajištěn smluvně. Nakládání 

s odpady je řešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

a prováděcí vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
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dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů. 

 

3.8.30  Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavebních a montáţních prací budou dodrţeny: 

NV č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP).  

Zvlášť je třeba dbát na bezpečnost pracovníků při práci ve výškách. 

Pracovníci i materiály musí být zajištěny proti pádu. 

 

  3.9   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

        Stavba ani provoz stavby nebude mít negativní vliv na stav ţivotního 

prostředí lokality, ve které se nachází. Je umístěna v sousedství významného 

krajinného prvku sadu Maxima Gorkého. Budou pouţity mechanizace, které 

neohroţují ţivotní prostředí, a bude u nich prováděná pravidelná kontrolní 

prohlídka. Na pozemku se nachází cca 20 vzrostlých stromů. Stromy nebudou 

káceny s výjimkou poškozených.  Je v plánu výsadba nových solitérních stromů. 

Během stavby a při opravách zajistí bezpečnost práce dodavatel. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno, označeno výstraţnými a zákazovými 

cedulkami. Bude po obvodě oploceno do výšky 1,8m. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku 

OZO Ostrava a.s., popřípadě předány organizaci zabývající se převozem, 

tříděním a likvidací odpadu. Odvoz odpadu bude zajištěn smluvně. Nakládání 

s odpady je řešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

a prováděcí vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
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dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů. 

 

 3.10   Požární ochrana 

 

Poţární ochrana není součástí bakalářské práce. Bezpečnost stavby 

z hlediska poţární ochrany bude posouzena poţárním specialistou. 

 

 3.11  Mechanická odolnost a stabilita 

 

         Návrhy konstrukcí byly provedeny na podkladě statických výpočtů, které 

nejsou součástí bakalářské práce. Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodrţet 

navrţené profily, skladby a kvalitu materiálů nosných konstrukcí. 

 

 3.12  Ochrana proti hluku 

 

         Objekt je postaven z materiálů Porotherm, které zabezpečují dostatečnou 

ochranu proti hluku. 

 
 3.13   Úspora energie a tepla 

 

          Budou splněny poţadavky na tepelné technické vlastnosti objektu dle 

vyhlášky č. 151/2001 Sb,, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Dále pak poţadavky 

na tepelnou ochranu budov normy ČSN 73 0540-2, vyhláška č. 148/2007 Sb. o 

energetické náročnosti budov. 

 

 3.14   Bezbariérové užívání stavby 

 

            Celá stavba je navrţena jako bezbariérová. 
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 3.15 Ochrana stavby před nepříznivými vlivy okolí  

 

Projekt neřeší ţádné nebezpečné vlivy jako agresivní vody, sesuvy půdy, 

záplavové oblasti, poddolování, seizmicita apod. 

 

 3.16 Ochrana obyvatelstva 

Ve fázi výstavby bude provedeno oplocení staveniště, které bude opatřeno 

výstraţnými a zákazovými cedulkami. Místa děr budou opatřena poklopem a 

v dostatečné vzdálenosti od krajní hrany díry ohraničena zábradlím.  

 

3.17 Inženýrské stavby  

 

3.17.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

    Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod bude řešeno 

kanalizační přípojkou, revizní šachtou a odpadním potrubím. Splašková 

kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace DN 800 BET. Výpočet mnoţství 

odpadních a dešťových vod není součástí bakalářské práce. 

 

3.17.2  Zásobování vodou 

 

Zásobování vodou je vyřešeno vodovodní přípojkou, která bude napojena 

na veřejný vodovodní řád PE DN 80, dále se bude na hranici pozemku nacházet 

vodoměrná šachtice. 

Výpočet mnoţství potřeby vody není součástí bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



VŠB- Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

katedra architektury 

 

Stránka 35 z 58 

 

3.17.3  Zásobování energiemi 

 

Je řešeno napojení objektu do pilířku měření elektřiny, který je vybudován 

na hranici pozemku. Zásobování plynem je řešeno napojením na STL PE DN 

80. Skříň HUP bude umístěna na hranici pozemku. 

Výpočet mnoţství potřeby elektrické energie a plynu není součástí 

bakalářské práce. 

 

3.17.4  Řešení dopravy 

 

Příjezdová cesta do podzemního a nadzemního parkoviště a příjezdová 

cesta pro zásobování bude napojena na ulici Holvekova.  

 

3.17.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Zpevněná plocha náměstí bude provedena z plošné betonové dlaţby 

400x400x40mm, ostatní zpevněné plochy jsou navrţeny ze zámkové dlaţby. 

 

3.17.6  Elektronické komunikace 

 

Řešení elektronických komunikací není součástí bakalářské práce, 

výhledově se předpokládá napojení přípojkou. 

 

 

4. Architektonický detail- provětrávaná fasáda z cembonitových desek 

 

4.1    Úvod 

 

Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení části restaurace, která je součástí 

objektu Galerie Alexander, jeţ byla zpracována jiţ ve třetím ročníku v ateliérové 

tvorbě formou studie. Novostavba restaurace se nachází v bývalém dolu Alexander 
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v Ostravě Kunčičkách. Pozemek je v majetku investora a nejsou na ně územním 

plánem uvrţeny ţádné limity a omezující řízení. Ačkoliv se nachází v lokalitě, která 

byla vyuţívána k těţbě uhlí, nezasahuje poddolované území do místa stavby. 

Budova je orientována hlavním vchodem na severozápad. Pozemek, na kterém se 

stavba bude nacházet je rovinný s veřejnými sítěmi v dosahu a v jeho sousedství se 

nachází významný krajinný prvek sad Maxima Gorkého.  

  

4.2 Architektonický koncept 
  

   Objekt byl navrţen jako jednoduchý tvarově čistý kubus který je „zakousnutý” 

do objektu galerie a je vytočený o 16˚ severozápadním směrem. Toto vytočení 

vyplývá s osy uliční sítě Holvekovy, která je zrcadlově obrácena. Vzhledem k tomu, 

ţe je objekt galerie tvarově nesourodý a je na něm nataţená ocelová síť, volila jsem 

vzhled fasády restaurace jednoduchý, aby se obě hmoty vzájemně nerušily. 

Cembonitové desky byly vybrány typu FDA. Přičemţ hlavní rozměry 1200x2500mm 

a 1200x3050mm, přičemţ výškové  rozměry desek jsou v dílně řezány vţdy na 600, 

400, 300 a 200mm. Délkové rozměry jsou řezány na délky 1250, 625 a 312,5 mm. 

Případné nedodělky lze korigovat přímo na stavbě. Rozmístění fasádních desek je 

zřejmé z výkresu pohledů (viz.výkres č.9).  

Cembonitové desky jsou kotveny pomocí nýtů SS4.0x20/14mm na hliníkovou 

konstrukci, dle montáţního návodu výrobce Cembrit a.s.  

 

4.3 Technické řešení provětrávané fasády 

  

Desky cembonit jsou kotveny k podkladnímu hliníkovému roštu pomocí nýtu SS 

0.4x20/14mm a to postupem, který musí být v souladu s předpisy dodavatele 

lepidla. Vzdálenost nýtů od kraje desky je 40mm. 

Délka podkladního hliníkového profilu je max.3000mm, s minimální dilatační 

mezerou 15mm. Hliníkové profily jsou k obvodovému plášti kotveny v jednom fixním 

bodě ve středu nebo v horní části profilu. Ostatní kotevní body musí být provedeny 
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jako kluzné. Vzhledem k pouţitému nosnému systému- Porotherm cihelné zdivo je 

nutné kotvit pomocí vrutů, které dutinky zdiva buď přemostí, nebo vyplní.  

Větraná mezera je navrţena v tloušťce 25mm dle doporučení výrobce Cebrit 

a.s. Mezi hliníkovým roštem je vloţena kamenná vlna Rockwool AIRROCK 

tl.100mm, která je hydrofobizovaná a má nízký difúzní odpor. 

 

 

5. Výpočtová část 

 

5.1  Výpočet tříramenného schodiště 

  

Konstrukční výška podlaţí V:  4000 mm 

Předběţný návrh výšky stupně h: 190 mm 

Návrh počtu stupňů:   4000/180=20,46=21  

Skutečná výška stupně:  190mm 

Návrh šířky stupně:   630-2xh=630-2x190=250mm 

Délka schodišťového ramene: 2920mm 4250mm 2920mm 

Počet schodišťových stupňů:       7       8       6 

 

 

6. Závěr 

 

Novostavba galerie byla navrţena v souladu s platnými normami. Při výstavbě 

musí být dodrţována bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, budou prováděny 

pravidelné kontroly o dodrţování pracovní kázně na stavbě a pouţívání přidělených 

ochranných pracovních pomůcek. Dále musí být kladen důraz na ochranu obyvatel a 

ochranu ţivotního prostředí ţivotního prostředí. 
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Poděkování 

 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali s tvorbou bakalářské práce. 

Poděkovaní patří vedoucímu bakalářské práce panu Ing. arch Dušanu Rosypalovi za 

navedení správným směrem, dále pak panu Ing. Pavlovi Vlčkovi, který mi pomáhal 

s konzultací stavební části projektu. Panu Ing. arch. Janu Zelinkovi a Ing. arch. Tomáši 

Bindrovi za konzuktaci architektonického detailu. Další poděkování patří celému 

kolektivu Vysoké školy Báňské a zvlášť mým rodičům za podporu ve studiu. 
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7.  Seznam použitých pramenů  

 

Tištěné prameny  

Neufert, E.: Navrhování konstrukcí, Consultinvest, Praha 1995 

Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem, II. díl, Montanex a. s., 1995 

Matoušková, D. : Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 

Matoušková, D. : Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. s.r.o., 1994 

Kadlčák Jaroslav, Kytýr Jiří, Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno, 2000 

Jan Novotný, cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. Ročník, Praha 2007 

Vaverka J., Stavební tepelná technika a energetika budov 

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Rádce Weber, Praha 2011 

 

 Další podklady 

 Studie stavby – semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 

Část dokumentace pro stavební povolení- semestrální práce Ateliérové tvorby Va. 

 

Elektronické prameny 

http://fast10.vsb.cz/cmiel/ps2esf/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps3/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/ 

Podklady pro navrhování Porotherm, http://www.wienerberger.cz/ 

http://cs.wikipedia.org 

http://www.google.cz/ 

http://www.betonika.cz/katalog/katalog_4_6_2.php 

http://www.geologickasluzba.cz/posudky/ 

http://cembrit.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

 

České státní normy 

ČSN 730540-1 aţ 4 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1101 vč. změn – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 1102 – Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 

 

 

 

http://fast10.vsb.cz/cmiel/ps2esf/
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps3/
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/
http://www.wienerberger.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.google.cz/
http://www.betonika.cz/katalog/katalog_4_6_2.php
http://www.geologickasluzba.cz/posudky/
http://cembrit.cz/
http://www.topwet.cz/
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Vyhlášky 

Vyhláškač. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

 Vyhláška č. 369/98 Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Vyhláška  502/ 2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vyhláška100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Vyhláška č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a také hygienické předpisy o poţadavcích na pracovní prostředí.  

Vyhláška č.  309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky, nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při Norma ČSN 73 

0540-2, která stanoví poţadavky na tepelnou ochranu budov  

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 

 

8. Přílohy 

 

8.1  Katalogové listy materiálů 

 

http://www.mujprojekt.cz/cz/zakony/v_137-98.asp
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