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Anotace 

Zadáním bakalářské práce „Polyfunkční dům Opava – obchod a administrativa, Horní 

náměstí v Opavě“ je vypracování části projektové dokumentace k provádění stavby, při 

dodržení veškerých předpisů a norem. Podkladem pro vypracování bakalářské práce je 

urbanistická studie zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba III a studie samotného objektu 

řešená v rámci předmětu Ateliérová tvorba IV.  

 

Annotation 

Submission of Bachelor thesis “Opava Multifunctional building - business and administration, 

Upper Square in Opava” is developing the project documentation for the execution of the 

project, in compliance with all regulations and standards. The basis for the elaboration of the 

thesis is a study by the Urban Studio course work III and studies of the object addressed the 

subject of studio work IV. 
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Seznam použitého značení 

mm – milimetry 

cm – centimetry 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

NP – nadzemní podlaží 

X – krát 

č. – číslo 

vyhl. – vyhláška 

tzn. – to znamená 

PE – polyetylen 

Např. – například 

Tl. – tloušťky 

ČSN – Česká technická norma 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NV. – nařízení vlády 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce „Polyfunkční dům Opava – obchod a administrativa, Horní náměstí 

v Opavě“ je vypracování části projektové dokumentace pro provedení stavby.  

Řešený objekt se nachází v historickém centru města Opava na Horním náměstí a je součástí 

návrhu rekonstrukce a dostavby historického centra města Opavy řešeného v předmětu 

Ateliérová tvorba III. 

Objekt je umístěn na nároží, kde se střetává ulice Ostrožná s Horním náměstím. Je členěn do 

dvou hlavních výškových úrovní o třech a čtyřech nadzemních podlažích, s jedním 

podzemním podlažím sloužícím jako garáže. První nadzemní podlaží objektu slouží 

komerčním účelům. Je zde vytvořeno zázemí pro kavárnu a prodejny menšího rozsahu. Od 

druhého nadzemního podlaží je objekt navržen k administrativním účelům, kde na každém 

podlaží jsou umístěny dvě administrativní jednotky s vlastním zázemím o ploše cca 120 m2. 

Objekt byl navrhován se snahou dotvořit tvář důležité části města Opavy. Řešením fasády 

navazuje na vertikálnost okolí a dynamickým způsobem se začleňuje do prostoru, kde svými 

vyvýšeními části zdůrazňuje důležitost křižujících se pěších stezek. 

Bakalářská práce navazuje na školní projekty zpracované v předmětech Ateliérová tvorba III 

a Ateliérová tvorba IV. Obsah bakalářské práce tvoří textová a grafická část. Textová část je 

tvořená průvodní, v níž jsou specifikovány základní údaje o stavbě, a technickou zprávou, ve 

které je blíže popsáno technické řešení objektu. Grafická část obsahuje část dokumentace 

k provedení stavby vypracované dle zadání bakalářské práce a části specializace, v níž je 

řešen architektonický detail charakteristické části objektu. 

Bakalářská práce je zpracována dle vyhlášky č.499/2006 sb. o dokumentaci stavby. 
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Obrázek č. 1 – Celkový pohled na navrženou část z Horního náměstí 

(Zdroj: Ateliérová tvorba IV) 
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2. Stručný popis a přehled historie města Opavy 

„Statutární město OPAVA (cca 60 000 obyvatel) leží na stejnojmenné řece v nadmořské výšce 

kolem 260 m. Je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým významem 

přesahuje hranice okresu.  

První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky 

Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. Počátkem 14. stol. vzniklo v 

rámci České koruny Opavské knížectví a Opava se později stala jeho administrativním 

centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla 

Opava hlavním městem rakouského Slezska.  

V r. 1820, po porážce Napoleona, se zde konal druhý kongres vítězných mocností; sešli se 

zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císař a zástupci Anglie a Francie k 

jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. Až do vzniku země 

Moravskoslezské v r. 1928 byla Opava sídlem zemských úřadů.  

Opava nebyla hospodářsky rozvinutým městem a její obyvatelé byli silně poněmčeni. Teprve 

ve druhé polovině 19. stol. se začal ve Slezsku rozvíjet český národní život a Opava se stala 

jeho střediskem. Skutečný rozvoj českého uvědomění a české kultury přinesl teprve vznik 

Československé republiky v roce 1918. Stagnující hospodářství, zejména soukenictví a později 

potravinářský průmysl, oživilo, byť nedostatečně, teprve napojením železnice v r. 1855. 

Za nacistické okupace v letech 1938 - 1945 byla Opava centrem jedné ze sudetských žup. Při 

těžkých bojích v závěru druhé světové války byla značná část města poškozena nebo zcela 

zničena, přes 3000 sovětských vojáků zaplatilo svým životem.  

Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především 

strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv.“ 1 

 

 

                                                           

1
 http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12700 
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3. Popis současného stavu řešené lokality 

V současné době je řešená lokalita zastavěná objektem Slezanky postavené na místě 

historické zástavby, která byla po druhé světové válce stržena z důvodu poškození při 

osvobozování města. Tato chybějící část městského jádra byla v polovině minulého století 

nešetrným způsobem doplněna již zmiňovanou budovou Slezanky a Ministerstva 

zemědělství. Svým významem je to lokalita pro město důležitá a je jakýmsi srdcem celého 

města, které se z tohoto prostoru rozrůstá dále do okolí.  

 

 

 

Obrázek č. 2 – Současný stav řešené lokality, pohled z Horního náměstí 

(Zdroj: Vlastní průzkum v lokalitě v rámci rozborů pro předmět Ateliérová tvorba III) 
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Obrázek č. 3 – Současný stav řešené lokality, pohled z vnitrobloku 

(Zdroj: Vlastní průzkum v lokalitě v rámci rozborů pro předmět Ateliérová tvorba III) 

 

Obrázek č. 4 – Současný stav řešené lokality, nároží ulice Ostrožné a Horního náměstí, řešená 

lokalita 

(Zdroj: rozbory pro předmět Ateliérová tvorba III) 
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A. Průvodní zpráva 

 

1) Identifikace stavby 

Název stavby: Polyfunkční dům Opava -  obchod a administrativa, 

Horní náměstí v Opavě 

Umístění stavby:  Opava, Horní náměstí, ulice Mezi trhy  

746 26 Opava  

Druh stavby:    Novostavba    

Charakteristika stavby:  Polyfunkční dům s kavárnou, komerčními a 

administrativními prostory 

Parcelní číslo:   256/3; 256/4  

Katastrální úřad:  Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Projektant:   Jakub Riedel, Zahradní 404, Bohuslavice u Hlučína,  

     PSČ. 747 19 
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2) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

Řešené stavební parcely č. 256/3, 256/4 se nachází v lokalitě Opava, v severovýchodní části 

vnitrobloku ohraničeném z jihovýchodu ulicí Ostrožnou, z jihozápadu ulicí Popskou, ze 

severozápadu Rybím trhem a ze severovýchodu Horním náměstím. V současnosti se na 

řešených parcelách nachází část objektu obchodního centra Slezanky. 

Současné využití pozemku je k administrativním a komerčním účelům. Jednotlivé komerční 

plochy stávajícího obchodního centra Slezanka jsou pronajaty soukromým podnikatelským 

subjektům. 

 

3) Údaje o napojení na dopravní a technikou infrastrukturu a provedených průzkumech  

Dopravní komunikace:  

Okolní plochy objektu slouží pouze pro pěší pohyb. Veškeré parkovací plochy a zásobování je 

v místě vnitrobloku umístěno v podzemní garáži. Vjezd do podzemních garáží je řešen z ulice 

Almužnické 

Elektrická energie:  

Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie. 

Voda:  

V rámci výstavby bude provedena vodovodní přípojka z veřejného vodovodu. 

Kanalizace:  

V rámci výstavby bude provedena přípojka ke splaškové kanalizaci. 

Radon z podloží:  

Předpokládá se hodnocení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhl. Č.307/2002 – nízký 

radonový index. Množství radonu v okolí stavby není zdraví škodlivé.  
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Geologický průzkum: 

Pro vypracování bakalářské práce se předpokládá hladina spodní vody v bezpečné úrovni 

pod základovou spárou. Hladina spodní vody nebude mít vliv na statiku stavby. Objekt se 

nenachází v rizikové oblasti seismologických otřesů ani jiných přírodních živlů. 

 

4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, normy, legislativy či zákony spojené s výstavbou objektu, 

přilehlých ploch a ploch s objektem souvisejících jsou splněny. Napojení na vedení 

inženýrských sítí je navrženo podle obchodně-technického vyjádření správců sítí. 

Regulativ území je splněn v plném rozsahu. 

 

5) Informace o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů 

Navržené řešení plně vyhovuje všem požadavkům ČSN 73 5305 pro administrativní objekty. 

Budou dodrženy veškeré požadavky týkající se bezpečnosti práce, osob, zdraví a majetku a 

požadavků na ochranu životního prostředí při výstavbě. Dále bude zajištěno dodržení 

veškerých předepsaných technologických postupů stavebních prací. 

 

6) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Objekt je navržen v souladu s regulačním plánem platným v řešeném území. 

 

7) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v daném 

území 

Stavba polyfunkčního objektu je podmíněna dokončením podzemní garáže v rozsahu celého 

vnitrobloku. V místě je třeba zajistit odstranění stromů a keřů v souladu s vydanými 

povoleními. Po dobu výstavby objektu je nutno zajistit bezpečnost osob a majetku  
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v nejbližším okolí objektu a neomezovat provoz okolních podnikatelských subjektů, tzn. 

zajistit přístupnost dotčených komerčních jednotek. 

 

8) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Zahájení stavby se předpokládá v 6/2012 a její dokončení 10/2013. 

 

Postup výstavby: 

- V přípravné fázi stavby je nutné zajištění dodávky energii potřebných pro výstavbu 

tzn. zajištění dodávky elektrické energie, vody. 

- Provedení řádného zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zajištění 

bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti stavebního pozemku.  

- Zajištění okolních staveb proti nepříznivým vlivům vznikajících při výstavbě objektu 

 

Výstavba objektu: 

- Bude zahájena sejmutím ornice a jejím převezením na skládku, odkud bude po 

dokončení výstavby opět převezena a použita k terénním úpravám okolo stavby. 

- Provedení a zajištění stěn výkopu, úprava základové spáry. Zhutnění štěrkového 

podsypu. 

- Vybetonování základových konstrukcí, ponecháni výztuže k provázání základu 

s železobetonovou stěnou 

- Provedení hydroizolací, sestavení bednění, vybetonování svislých nosných konstrukcí, 

konstrukce schodiště 

- Vybetonování stropních konstrukcí 

- Konstrukce ploché střechy 

- Vyzdění vnitřních nenosných konstrukcí 
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- Osazení výplní otvorů 

 

- Provedení vnitřních instalací a rozvodů TZB 

- Provedení úprav vnitřních povrchů 

- Vylití podlah a následná finální úprava nášlapné vrstvy 

- Vnější povrchové úpravy 

- Terénní úpravy  

 

9) Statistické údaje 

Orientační náklady na stavbu     40 000 000 Kč  

(dle cenových ukazatelů dostupných z: www.stavebnistandardy.cz) 

 

Zastavěná plocha      406,88 m2 

Obestavěný prostor      5 940,33 m3  

Užitná plocha                                                                           951,08 m2 

 

Plochy místností   1.NP celkem    347,93 m2 

2.NP celkem     355,18 m2 

3.NP  celkem     355,18 m2 

4.NP  celkem     194,46 m2 

 

 

Výpis místností:                                    1. NP 

Zádveří                        3,19 m2 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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WC personál                         1,90 m2 

Šatna personál    5,03 m2 

 

Výlevka     2,80 m2 

Chodba               6,80 m2 

Sklad odpadu    5,36 m2 

Chlazený sklad    3,50 m2 

Kavárna             104,37 m2  

WC muži                       8,85 m2 

WC ženy              7,79 m2 

WC vozíčkáři             7,57 m2 

Schodiště               34,22 m2 

Výlevka                       4,34 m2 

WC                        1,81 m2 

Předsíň                        1,35 m2 

Kuchyňka                       6,18 m2 

Sklad                                             7,96 m2 

Prodejna                                                76,86 m2 

Prodejna                                               43,22 m2 

Sklad                                                      10,59 m2 

Kuchyňka                                      4,58 m2 

Předsíň                                       1,38 m2 

WC                                               2,16 m2 
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2. NP 

Schodiště             34,22 m2 

     Kuchyňský kout              6,59 m2 

     Předsíň pro WC              5,45 m2 

WC muži               1,86 m2 

WC ženy               4,79 m2 

Otevřená kancelář         120,73 m2 

Kancelář vedoucího           18,21 m2 

Kuchyňský kout             6,59 m2 

WC muži                                       1,86 m2 

Předsíň pro WC              5,45 m2 

WC ženy                4,79 m2 

Otevřená kancelář         122,55 m2 

Kancelář vedoucího            18,21 m2 

Výlevka                                                   4,34 m2 

 

3. NP 

Schodiště               34,22 m2 

     Kuchyňský kout                6,59 m2 

     Předsíň pro WC    5,45 m2 

WC muži     1,86 m2 

WC ženy     4,79 m2 

Otevřená kancelář            120,73 m2 

Kancelář vedoucího              18,21 m2 
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Kuchyňský kout     6,59 m2 

WC muži                                           1,86 m2 

Předsíň pro WC                 5,45 m2 

WC ženy                   4,79 m2 

Otevřená kancelář            122,55 m2 

Kancelář vedoucího              18,21 m2 

Výlevka                                                    4,34 m2 

 

4. NP 

Schodiště              34,22 m2 

     Kuchyňský kout               6,59 m2 

     Předsíň pro WC   5,45 m2 

WC muži                1,86 m2 

WC ženy     4,79 m2 

Otevřená kancelář           120,73 m2 

Kancelář vedoucího             18,21 m2 

Výlevka                                                    4,34 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1) Zhodnocení staveniště 

Řešené stavební parcely č. 256/3, 256/4 se nachází v lokalitě Opava, 

v severovýchodní části vnitrobloku ohraničeném z jihovýchodu ulicí Ostrožnou, 

z jihozápadu ulicí Popskou, ze severozápadu Rybím trhem a ze severovýchodu Horním 

náměstím. V současnosti se na řešených parcelách nachází část objektu obchodního 

centra Slezanky. 

Současné využití pozemku je k administrativním a komerčním účelům. Jednotlivé 

komerční plochy stávajícího obchodního centra Slezanka jsou pronajaty soukromým 

podnikatelským subjektům. 

Pozemek se nachází v centru města, dopravní napojení k pozemku je řešeno přes 

vedlejší komunikace.   

 

 

1.2) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Řešený objekt je součástí navrhovaného urbanistického celku.  Urbanistické řešení 

vnitrobloku vychází ze snahy vytvořit novou strukturu pro oživení města a vytvoření 

protikladu k současné monotónní zástavbě Slezankou a budovou Ministerstva 

zemědělství.  

Z Horního náměstí tak vznikají 3 nové „vstupy“ do vnitrobloku. Struktura vytváří 

členité uličky s využitím obchodního parteru, možností posezení na lavičkách nebo 

terasách restaurací. U objektu farního úřadu vznikne malé náměstí jako centrum 

vnitrobloku. Ve vnitrobloku bude sloučena funkce bydlení, služeb, komerce a 

administrativy. Dopravní napojení vnitrobloku je řešeno z ulice Olbrichovy přes 

Čapkovu a Rybí trh (viz koordinační situace – výkres C1) 
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Samotná stavba je členěna na dvě výškové úrovně, z části tří a z části čtyřpodlažní 

objekt s jedním podzemním podlažím sloužícím jako podzemní garáž. Hmotově je 

objekt řešen jako dvě krychle, které jsou do sebe částečně zapuštěny a vytvářejí tak 

nepravidelný tvar. Vyvyšující se hmota na křížení ulice Ostrožné a Horního náměstí 

zdůrazňuje důležitost pěších křižovatek v tomto místě. Fasáda objektu je v parteru 

řešena velkými prosklenými stěna za účelem propojení náměstí a samotných objektů. 

Fasáda v nadzemních podlažích je členěna úzkými okny, která vnášejí do jeho vzhledu 

vertikalitu a navazují tak na stávající historické objekty v okolí. 

 

 

1.3) Dispoziční a provozní řešení 

Objekt je navržen jako polyfunkční dům. První nadzemní podlaží je navrženo ke 

komerčním účelům. Obsahuje tři samostatné prodejní plochy se zázemním 

vybaveným vlastním WC, skladem, a kuchyňkou pro zaměstnance. Každá komerční 

plocha má svůj vlastní vstup. V prvním nadzemním podlaží je také umístěn prostor 

kavárny se sklady potravin a odpadu. Dále pak se zázemím pro zaměstnance 

vybaveným šatnou, sprchou a WC. Prostor kavárny je vybaven sociálními zařízeními 

pro ženy, muže a osoby se s níženou schopností pohybu a orientace. Zásobování 

prodejen je navrženo skrz hlavní komunikační prostor schodiště z podzemní garáže. 

Od 2. NP je objekt navržen k administrativním účelům. Na každém podlaží jsou 

vytvořený dvě administrativní jednotky s vlastním zázemím vybaveným WC pro muže 

a ženy, a kuchyňským koutem. Administrativní prostor je navržen dvěma způsoby. 

Může být řešen jako otevřená velkoplošná kancelář, nebo dělena přestavitelnými 

příčkami a tím vytvořit jednotlivé buňky. V každé administrativní jednotce se nachází 

kancelář vedoucího pracovníka, oddělena od prostoru vnitřními prosklenými stěnami.  

Objekt je navržen s jediným hlavním schodištěm umístěným v těžišti objektu, z něhož 

jsou přístupny zázemí komerčních ploch a kaváren. V dalších nadzemních podlažích 

jsou pak ze schodiště přístupny jednotlivé kancelářské prostory. 

 

 



Bakalářská práce 

Polyfunkční dům Opava – ochod a administrativa, Horní náměstí v Opavě 

25 

 

 

1.4) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, včetně 

řešení vnějších ploch 

1.4.1) Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 20 cm. Ornice bude 

převezena a uložena na skládku a posléze použita na finální terénní úpravy. 

Výkop stavební jámy bude mít dvě hlavní výškové úrovně, jelikož je část 

objektu podsklepena. V místě podzemní garáže je nejnižší úroveň základové 

spáry -4,800m. Úroveň základové spáry pod části bez podzemní garáže bude   

-1,700m od srovnávací roviny ± 0,000 = 258,000 m.n.m. Bpv. Nejhlubším části 

výkopu je část pod výtahovou šachtou s úrovní -4,950. Zajištění stavební jámy 

je navrženo horninovými kotvami a záporovým pažením.  

 

 1.4.2) Základy 

Objekt je založen na železobetonových základových pásech s ohledem na 

dodržení nezámrzné hloubky, ve dvou různých výškových úrovních. Provedení 

základu pod nepodsklepenou částí, směrem k podzemní garáži, musí byt 

provedeno odstupňováním základového pásu z důvodu zamezení vzniku 

přílišných tlaku zeminy na podzemní stěny.  

Šířka základu je pod vnějšími obvodovými stěna je 600mm. Základy pod 

vnitřními nosnými stěnami jsou řešeny v šířce 800mm. Pás pod sloupy je vždy 

rozšířen o 300mm na každou stranu. Základ pod příčkami jsou navrženy v šířce 

450mm. 

Konkrétní návrh třídy betonu a typu výztuže použitých na základovou 

konstrukci by mělo být provedeno dle statického výpočtu zahrnujícího 

vlastnosti zeminy a úroveň hladiny podzemní vody, ve které bude objekt 

založen. Výpočet základové konstrukce není předmětem řešení bakalářské 

práce. 
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 1.4.3) Izolace proti zemní vlhkosti 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti je navržena jako hydroizolační 

pás z oxidovaného asfaltu na nosné vložce z hliníkové folie se skleněnou 

rohoží např. Foalbit AL S 40 

 

 1.4.4) Svislé konstrukce (nosné konstrukce, zdivo, příčky) 

Svislá nosná konstrukce objektu je řešena jako monolitický železobetonový 

skelet.  V prvním nadzemním podlaží je konstrukce řešena nosnými 

železobetonovými stěnami, které od druhého nadzemního podlaží přechází do 

železobetonových sloupů s osovou vzdálenosti 7,5m. V nitřní nosné 

železobetonové jádro je tvořeno stěnami tl. 400mm procházející skrze celý 

objekt. 

Vnitřní zdivo objektu je tvořeno keramickými tvarovkami např. typu 

Porotherm. Dělící stěna mezi komerčními plochami je vyzděna z tvarovek 

Porothem 24 P+D maltou vápenocementovou např. terca standard. Na příčky 

je použito tvarovek např. typu Porotherm 8 P+D a 11,5 P+D. 

 

 1.4.5) Vodorovné konstrukce 

Stropy řešeného objektu jsou provedeny jako monolitické železobetonové 

desky křížem vyztužené tl. 250mm, maximální rozměr železobetonové desky 

je 7,5x7,5m. Uložení stropních desek je po celém jejich obvodu jako vetknuté 

do průvlaků, popř. železobetonových stěn. Konkrétní návrh betonových 

konstrukcí by měl být podložen statickým výpočtem, který není předmětem 

řešení bakalářské práce. 

Konstrukce desky mezi základy je vytvořena na štěrkovém zhutněném 

podsypu o tl. 200mm. 
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Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena železobetonovou křížem 

vyztuženou deskou tl. 250mm, která je úhlopříčně rozdělena na vodorovnou 

část a část šikmou se sklonem 23,26%. 

 

 1.4.6) Konstrukce střešního pláště 

Střecha objektu je navržena, jako jednoplášťová nepochází konstrukce 

splňující tepelně technické požadavky. Spád střešních rovin je tvořen pomocí 

spádové vrstvy z polystyrenbetonu ve vodorovné části střešní konstrukce. 

Spád šikmé části střechy je vytvořen v rámci nosné konstrukce 

železobetonovou deskou.  

 Odvodnění střešního pláště je řešeno pomocí odvodňovacího žlabu 

umístěného na přechodu vodorovné a šikmé části nosné konstrukce střechy, 

ten je vyspádován směrem ke dvěma střešním vpustím podtlakového 

odvodňovacího systému. 

Výpočet součinitele prostupu tepla navržené konstrukce viz příloha F.11 

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

 

   Navržená skladba střešního pláště: 

-  Železobetonová nosná konstrukce tl. 250mm 

- Penetrační asfaltový nátěr 

-  Parozábrana natavovaná k povrchu, např. Bitalbit S 

-  Tepelná izolace, např. systém Rigiroof EPS 200 S Stabil s nakašírovaným 

asfaltovým pásem pokládána do horkého asfaltu, minimální tloušťka 

tepelné izolace je 200mm v místě střešní vpusti, maximální tloušťka 

izolace je 300mm 

-  Hydroizolace, např. Elastek 50 special dekor s břidlicovým ochranným 

posypem, natavovaný celoplošně 

 

 1.4.7) Podlahy 

   V objektu je řešeno několik typů podlah, podle jejich umístění. 

   Skladby navržených skladeb podlah: 
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   SP1 - Podlaha v podzemním parkovišti: 

- Rostlý terén 

-  Štěrkový podsyp tl. 200mm 

-  Železobeton tl. 200mm 

-  Hydroizolace – např. Foalbit AL S 40 

- Betonová mazanina tl. 100mm 

 

   SP2 - Podlaha nad podzemní garáží (komerční plochy, kavárna) 

-  Železobetonová deska tl. 200mm 

-  Tepelná izolace tl. 150mm, např. Rigips EPS 200 S Stabil 

-  Oddělovací PE fólie  

- Vyrovnávací vrstva Anhydrit tl. 50mm 

- Epoxidová stěrka tl. 2mm 

 

    SP3 - Skladba podlahy v průběžném podlaží 

-  Železobetonová deska tl. 250mm 

- Kročejová izolace tl. 50mm 

-  Oddělovací PE fólie 

-  Vyrovnávací vrstva Anhydrit tl. 50mm 

- Epoxidová stěrka tl. 2mm 

 

    S4 – Skladba podlahy na terénu (nepodsklepená část) 

- Rostlý terén 

-  Štěrkový podsyp tl. 200mm 

-  Železobetonová deska tl. 200mm 

-  Hydroizolace, např. Foalbit AL S 40 

-  Tepelná izolace tl. 150mm, např. Rigips EPS 200 Stabil  

-  Oddělovací PE fólie  

-  Anhydrit tl. 50mm 

- Epoxidová stěrka tl. 2mm 
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 1.4.8) Úpravy vnitřních povrchů 

 Povrchová úprava vnitřních konstrukcí je vytvořena vápenocementovou 

strojní omítkou např. Porotherm SO 

Obklady vnitřních stěn sociálních zařízení a kuchyňských koutů budou 

provedeny dle výkresové dokumentace z keramických obkladů formátu 

250x250mm v barvě černé. 

 

 1.4.9) Klempířské konstrukce 

Oplechování konstrukcí bude provedeno z titanzinku. Typy jednotlivých 

klempířských prvků je blíže specifikováno ve výpisu klempířských a 

zámečnických výrobků – viz příloha F.8 Výpis klempířských a zámečnických 

výrobků  

 

 1.4.10) Schodiště 

Schodiště objektu je navrženo jako železobetonová desková konstrukce 

vetknutá do nosných železobetonových stěn. Nástupní a výstupní schodišťové 

rameno je řešeno jako součást stropních desek jednotlivých podlaží 

schodišťového prostoru. Střední rameno schodiště je jednostranně vetknuto 

do nosné železobetonové stěny. Povrch schodiště bude ponechán jako 

pohledový beton.  

 

   Vnitřní schodišťová zábradlí a madla: 

Schodišťové madlo je řešeno z hliníkových hranatých profilů šířky 50mm a 

výšky 40mm. U nástupního ramene je zábradlí navrženo jako skleněné z 

čirého kaleného skla, kotvené pomocí U – profilu v podlaze, v úrovni 

schodišťového ramene je skleněná výplň kotvena pomocí hliníkových 

bodových kotev. Kotvící profil na podlaze má rozměr 50x40mm. Matice 

kotvících bodových prvků jsou osazeny čtvercovými hliníkovými krycí prvky. 

Popis kotvení viz příloha F.12 Architektonický detail 
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 1.4.11) Výplně otvorů  

V prvním nadzemním podlaží jsou otvory řešeny jako velkoplošné prosklené 

stěny osazeny do hliníkových rámů černé barvy s pohledovou šířkou 110mm. 

Zasklení je řešeno tepelně izolačním dvojsklem s protisluneční ochranou a  

 

nízkou úrovní světelné reflexe. Skleněná plocha je řešena z prvků spojovaných 

v horizontálním směru. Výplně otvorů od druhého nadzemního podlaží jsou 

provedeny jako okna s hliníkovým rámem černé barvy a zasklena tepelně 

izolačním dvojsklem s protisluneční ochranou a nízkou úrovní reflexe. Kotvení 

oken je navrženo pomocí pásových kotev v úrovni stropních desek. Okenní 

rám je nutno vyztužit. 

Rozměry oken a typ zasklení je specifikován ve výpisu výplní otvorů – viz 

příloha F.7 Výpis výplní otvorů 

 

 1.4.12) Venkovní plochy 

Okolí objektu bude provedeno v návaznosti na stávající povrchové úpravy 

náměstí, z venkovní velkoformátové kamenné dlažby rozměru 600x600mm do 

pískového lóže. Ozeleněné plochy jsou vytvořeny vrstvou substrátu 

s osazenou parkovou zelení. 

 

 

1.5) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení vnitrobloku je řešeno z ulice Olbrichovy (městského okruhu) přes 

ulici Čapkovu a Rybí trh, kde v místě ulice Almužnické je vytvořen vjezd do podzemní 

garáže, ze které je řešený objekt přístupný (viz příloha C1 - koordinační situace). 

V rámci řešeného objektu nebude nutné navrhovat žádné nové komunikace. 

 

Napojení objektu na technickou infrastrukturu je provedeno ze stávajících 

inženýrských sítí na Horním náměstí, odkud je možno provést napojení objektu na  
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vodovod, plynovod a kanalizaci. Přípojka elektrické energie bude proveden a z nově 

zhotoveného podzemního vedení v rámci vnitrobloku. 

 

1.6) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Technická infrastruktura objektu je řešena napojením z Horního náměstí a nově 

vytvořené sítě v rámci vnitrobloku. Jednotlivé přípojky inženýrských sítí jsou svedeny  

do technické místnosti umístěné v podzemním podlaží. Odtud pak budou dále vedeny 

jednotlivými vnitřními rozvody. 

Dopravní napojení k objektu je řešeno skrze podzemní garáže, přes které bude také 

řešen svoz odpadů nebo zásobování objektu. Okolí objektu je řešeno jako pěší zóna. 

 

 

1.7) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 

Stavba žádným způsobem negativně neovlivní životní prostředí.  

V objektu nejsou řešeny žádné technologie, které by měly nežádoucí vliv na teplotu či 

ovzduší v jejím okolí. Neobsahuje také žádné zdroje chemických látek či jiných 

nebezpečných prvků. Není zde řešen žádný zdroj technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. 

Vliv stavebního objektu na životní prostředí a obyvatelstvo bude pouze přechodný, 

způsoben použitím mechanizace při realizaci řešeného objektu. Musí však splňovat 

podmínky NV č. 205/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

stanovující maximální přípustné hodnoty hluku a vibrací vzniklé při výstavbě. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci objektu je povinen ekologicky odstranit 

dodavatel stavby, který také přebírá zodpovědnost za škody vzniklé na životním 

prostředí či okolních objektech. 
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1.8) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Veškeré výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 150 mm. 

 

Řešení vstupů do objektu, WC ve veřejně přístupných prostorách, výtahové kabiny je 

v souladu pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Přístup do objektu je uzpůsoben bezbariérově pomocí ramp pro 

vozíčkáře s maximálním podélným spádem 4,3% a příčným spádem 2% a opatřeny 

povrchem se součinitelem smykového tření minimálně 0,5. 

 

1.9) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

1.10) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Jako podklad pro vytýčení objektu jsou použity údaje dostupné z Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz). Pro vytýčení stavby byly použity 

body české státní trigonometrické sítě (ČSTS). Vytýčení objektu viz Příloha C.2 

Vytyčovací plán 

 

1.11) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Řešený stavební objekt tvoří jeden stavební celek. 

Inženýrské stavební objekty:  

 - Přípojka vodovodního řádu   

- Přípojka městského plynovodu 

http://www.cuzk.cz/
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- Přípojka elektrické energie NN 

- Přípojka na městský kanalizační řád                   

 

1.12) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, minimalizace účinků     

Provoz řešeného objektu nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky popř. 

technickou infrastrukturu. 

Provedení objektu bude se zřetelem na okolní zástavbu za pomocí opatření 

zamezujících nevyžádaným vlivům na okolní stávající objekty. Účinky těchto vlivů 

budou pouze dočasné.  

 

1.13) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006, dle NV 

591/2006 Sb. Bezpečnost práce na stavbě bude zajištěna koordinátorem BOZP dle 

plánu BOZP. 

 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet není předmětem řešení bakalářské práce 

 

3) Požární bezpečnost 

Projekt požární ochrany není předmětem řešení bakalářské práce 

 

3.1) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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3.2) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

Omezení rozvoje a šíření požáru je řešeno pomocí požárních úseků, které jsou 

vzájemně odděleny bezpečnostními dveřmi typu EI 45. 

 

 

3.3) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Vnější povrchová úprava objektu je tvořena nehořlavými materiály s velkou požární 

odolností. 

 

 

3.4) Umožnění evakuace osob a zvířat 

Evakuace osob a zvířat z objektu v komerčních prostorech je možná hlavními 

vstupními dveřmi popřípadě služebními vstupy. V administrativních provozech je 

evakuace řešena skrze schodišťový prostor. 

 

3.5) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Zásah požárních jednotek je umožněn ze všech stran objektu. 

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba svým charakterem polyfunkčního domu neovlivní stav životního prostředí dané 

lokality. Zamyšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí. 

Odpad vzniklý při stavbě objektu bude tříděn a ekologicky likvidován. Nakládání s odpady je 

řešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhl. č. 

381/2001, jejichž plnění bude v rámci autorizované dodavatelské firmy.  
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5) Bezpečnost při užívání 

Řešený objekt je navržen dle předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při užívání objektu. 

 

 

6) Ochrana proti hluku 

Objekt nebude zatížen žádným trvalým zdrojem technického hluku či zdrojem nadměrných 

vibrací.  

Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace vznikající pří provozu na okolních komunikacích byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 

prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

7.1) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Materiály použité při stavbě objektu jsou v souladu s tepelně technickými požadavky. 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak aby vyhovovaly tepelně technickým 

požadavkům na podlahové konstrukce, obvodové stěny, střešní konstrukce, výplně 

otvorů. 

Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí viz příloha F.11 Tepelně 

technické posouzení stavebních konstrukcí 

 

7.2) Stanovení celkové energetické potřeby stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu orientace 

Veškeré výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 150 mm. 

Řešení vstupů do objektu, WC ve veřejně přístupných prostorách, výtahové kabiny je 

v souladu pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Přístup do objektu je uzpůsoben bezbariérově pomocí ramp pro vozíčkáře s 

maximálním podélným spádem 4,3% a příčným spádem 2% a opatřeny povrchem se 

součinitelem smykového tření minimálně 0,5. 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba není umístěna v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilním území. Stavba není 

ani v záplavové oblasti a není ohrožena radonem. Ochrana před klimatickými podmínkami je 

provedena běžnými prostředky. 

 

10) Ochrana obyvatelstva 

V případě havarijní situace stavby je předpokládáno využití veřejných prostředků ochrany 

obyvatelstva. 

Při realizaci objektu bude staveniště zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Musí být 

zajištěna bezpečná přístupnost okolních komerčních ploch a nesmí docházet k omezování 

provozu soukromých podnikatelských subjektů. Vstupy ke komerčním plochám musí být 

zajištěny provizorními přístřešky. 

 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

11.1) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť. 

Odvodnění území není předmětem řešení bakalářské práce 

11.2) Zásobování vodou 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád potrubím PVC DN 100 
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11.3) Zásobování energiemi 

Objekt je napojen na veřejné rozvody elektrické energie a plynovodu 

11.4) Řešené dopravy 

Okolí objektu je řešené pouze pro pěší. Nebude vybudována žádná nová dopravní 

komunikace. Dopravní napojení objektu je řešeno skrz podzemní garáž. 

 

11.5) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchová úprava okolí řešené stavby je provedena z velkoformátových betonových 

dlaždic rozměru 600x600mm.  

Vegetace v okolí objektu je tvořena parkovou zelení osazenou v ploše náměstí a 

vnitrobloku. Řešení zeleně viz Příloha C.1 Koordinační situace  

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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C. Situace stavby 

 

1) Koordinační situace 

Viz Příloha C.1 Koordinační situace  

2) Vytyčovací  plán 

Viz Příloha C.2 Vytyčovací plán  

 

 

D. Dokladová část 

 

1) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

2) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona energií 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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F. Dokumentace stavby 

 

1) Pozemní (stavební) objekty 

1.1) Architektonické a stavebně technické řešení 

 1.1.1) Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Navrhovaný objekt je řešen jako polyfunkční dům slučující funkce služeb, 

komerce a administrativy. Objekt obsahuje tři komerční jednotky s vlastním 

zázemím, dále prostor kavárny a od druhého nadzemního podlaží je v objektu 

řešeno pět kancelářských jednotek. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

osobami s omezenou schopností pohybu orientace 

Řešený objekt je součástí navrhovaného urbanistického celku.  Urbanistické 

řešení vnitrobloku vychází ze snahy vytvořit novou strukturu pro oživení města 

a vytvoření protikladu k současné monotónní zástavbě Slezankou a budovou 

Ministerstva zemědělství.  

Z Horního náměstí tak vznikají 3 nové „vstupy“ do vnitrobloku. Struktura 

vytváří členité uličky s využitím obchodního parteru, možností posezení na 

lavičkách nebo terasách restaurací. U objektu farního úřadu vznikne malé 

náměstí jako centrum vnitrobloku. Ve vnitrobloku bude sloučena funkce 

bydlení, služeb, komerce a administrativy. Dopravní napojení vnitrobloku je 

řešeno z ulice Olbrichovy přes Čapkovu a Rybí trh (viz. Příloha C.1 koordinační 

situace) 

 

Samotná stavba je členěna na dvě výškové úrovně, z části tří a z části 

čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním podlažím sloužícím jako podzemní 

garáž. Hmotově je objekt řešen jako dvě krychle, které jsou do sebe částečně  
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zapuštěny a vytvářejí tak nepravidelný tvar. Vyvyšující se hmota na křížení 

ulice Ostrožné a Horního náměstí zdůrazňuje důležitost pěších křižovatek 

v tomto místě. Fasáda objektu je v parteru řešena velkými prosklenými stěna 

za účelem propojení náměstí a samotných objektů. Fasáda v nadzemních 

podlažích je členěna úzkými okny, které vnášejí do jeho vzhledu vertikalitu a 

navazují tak na stávající historické objekty v okolí. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha       406,88 m2 

Obestavěný prostor       5 940,33 m3  

Užitná plocha                                                                             951,08 m2 

 

Plochy místností   1.NP celkem   347,93 m2 

2.NP celkem    355,18 m2 

3.NP  celkem    355,18 m2 

4.NP  celkem    194,46 m2 

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický skelet. 

V prvním nadzemním podlaží je konstrukce řešena železobetonovými 

monolitickými stěna, které od druhého nadzemního podlaží přecházejí do 

železobetonových sloupů o rozměru 400x400mm. Monolitické 

železobetonové stěny tl. 400mm v těžišti objektu procházejí všemi 

navrhovanými podlažími. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem z minerální izolace z kamenných vláken kotveným mechanicky 

podkladu. Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek. 
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Konstrukční řešení objektu je zvoleno z důvodu možnosti vytvoření velkých 

otevřených prostor. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navrhovaný objekt je řešen s ohledem na splnění veškerých tepelně technický 

požadavků. Navržené skladby stavebních konstrukcí vyhovují tepelně 

technický požadavkům. Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí viz Příloha F.11 Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Objekt je založen na železobetonových monolitických pásech založených do 

nezamrzne hloubky ve dvou hlavních výškových úrovních, z důvodu 

částečného podsklepení objektu. Úroveň základové spáry v nepodsklepené 

části je v hloubce -1,700m a u podsklepené časti je úroveň základové spáry 

v hloubce -4,800m od srovnávací roviny ± 0,000 = 258,000 m.n.m. Bpv.  

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy nebyly součástí řešení 

bakalářské práce. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba žádným způsobem negativně neovlivní životní prostředí.  

V objektu nejsou řešeny žádné technologie, které by měly nežádoucí vliv na 

teplotu či ovzduší v jejím okolí. Neobsahuje také žádné zdroje chemických 

látek či jiných nebezpečných prvků. Není zde řešen žádný zdroj 

technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. 

Vliv stavebního objektu na životní prostředí a obyvatelstvo bude pouze 

přechodný, způsoben použitím mechanizace při realizaci řešeného objektu. 

Musí však splňovat  
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podmínky NV č. 205/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, stanovující maximální přípustné hodnoty hluku a vibrací vzniklé při 

výstavbě. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci objektu je povinen ekologicky odstranit 

dodavatel stavby, který také přebírá zodpovědnost za škody vzniklé na 

životním prostředí či okolních objektech. 

 

g) Dopravní řešení 

Dopravní napojení vnitrobloku je řešeno z ulice Olbrichovy (městského 

okruhu) přes ulici  Čapkovu a Rybí trh, kde v místě ulice Almužnické je 

vytvořen vjezd do podzemní garáže, ze které je řešený objekt přístupný (viz 

Příloha C.1 Koordinační situace). V rámci řešeného objektu nebude nutné 

navrhovat žádné nové komunikace. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Stavba není umístěna v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilním území. 

Stavba není ani v záplavové oblasti a není ohrožena radonem. Ochrana před 

klimatickými podmínkami je provedena běžnými prostředky. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržené řešení plně vyhovuje všem požadavkům ČSN 73 5305 pro 

administrativní objekty. Budou dodrženy veškeré požadavky týkající se 

bezpečnosti práce, osob, zdraví a majetku a požadavků na ochranu životního 

prostředí při výstavbě. Dále bude zajištěno dodržení veškerých předepsaných 

technologických postupů stavebních prací. 
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1.1.2) Výkresová část 

Součástí bakalářské práce jsou výkresy uvedené v zadání bakalářské práce, uvedeny 

jako přílohy:  C.1 Koordinační situace 

           C.2 Vytyčovací plán 

           F.1 Základy 

           F.2 Půdorys 1. NP 

           F.3 Řez A - A 

           F.4 Výkres tvarů stropů 

           F.5 Střecha jednoplášťová  

           F.6 Pohledy 

           F.7 Výpis výplní otvorů 

           F.8 Výpis klempířský a zámečnických výrobků 

    F.9 Výpis prvků střechy 

    F.10 Skladby konstrukcí 

    F.11 Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

    F.12 Architektonický detail 

    F.13 Vizualizace objektu 
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Závěr 

 

Bakalářská práce „Polyfunkční dům Opava – obchod a administrativa, Horní náměstí 

v Opavě“ byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci stavby, jako část 

dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu určeném zadáním bakalářské práce. Cílem 

této práce bylo vhodným způsobem navrhnout konstrukční řešení objektu navrženého 

v předchozích semestrech studia v předmětu Ateliérová tvorba IV. 
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