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Anotace 

 "Vzd lání je náš pas do budoucnosti, protože zít ek pat í t m lidem, kte í se na n j

p ipravili dnes." 

              Malcolm X 

Požadavkem m sta Opavy bylo vytvo it návrh na zatraktivn ní historického centra. Na 

ešené parcele se nachází obchodní d m Slezanka. Navrhované ešení up ednost uje

ponechání Slezanky, její oživení p ístavbou komplex  budov. Zejména se jedná o ve ejnou

knihovnu, restauraci, dostavbu obchodního centra, administrativy, kina a nov  vzniklého 

parku. Z hlediska výškové zástavby byl návrh omezen pouze na výšku dvou pater, aby se 

navázalo na p vodní výšku Slezanky. Jedinou vy nívající dominantou v návrhu je devíti 

podlažní budova ministerstva zem d lství, do které byla umíst na administrativní ást.  

Annotation

"Education is our passport to the future, because tomorrow belongs to those people 

who prepare for it today." 

              Malcolm X 

The requirement of Opava was to create a more attractive proposal for the historic center. The 

plot is solved store Slezanka. The proposed solution favors keeping Slezanka, the recovery 

annex building complexes. In particular, it is a public library, a restaurant, the completion of 

the shopping center, administration, cinema and the newly established park. In terms of high-

rise building proposal was limited to a height of two stories that followed the original height 

Slezanka. The only prominent landmark in the draft is a nine-storey building of the Ministry 

of Agriculture, which was placed into the administrative part. 
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1. ÚVOD:

Výsledkem bylo vypracovat návrh na novostavbu Obchodního a kulturního centra ve 

m st  Opav  v rozsahu dokumentace pro provád ní staveb. Podkladem pro vypracování 

dokumentace pro provád ní stavby byla dokumentace pro stavební povelení, která byla 

zpracována v rámci p edm tu Ateliérová tvorba IV.

 Rozsah bakalá ské práce byl zam en na vybraný stavební objekt SO 01, který se 

skládá z ástí – p dorys 2S, p dorys 1S, p dorys 1NP, p dorys 2NP. Celková ešená 

podlahová plocha všech pater je 5680,0 m2. Zbylé ásti restaurace, knihovna a pokra ování 

obchodního centra nebyly p edm tem ešení bakalá ské práce.  

 Bakalá ská práce je rozd lena na t i hlavní oddíly. Na ást textovou s p ílohami, 

výkresovou dokumentaci a katalogové listy. 

 První kapitola textové ásti p ibližuje fakta zam ená na shrnutí teoretických 

východisek, které mají zásadní vliv na návrh stavby. P edevším z hlediska architektonického 

a stavebn  technického. Druhá ást se zabývá samotným architektonickým a stavebn

technickým ešením stavebního objektu SO 01 – Obchodní a kulturní centrum. V rámci 

ešeného objektu byla vypracována pr vodní a souhrnná technická zpráva, které jsou 

roz len ny podle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., [14].   

 Samostatn  vázaná p íloha obsahuje výkresovou dokumentaci architektonického a  

stavebn  technického ešení stavby a oddíl zam ený na specializaci bakalá ské práce, tedy 

ešení zav šené fasády na objektu. 

Obsahem t etí ásti jsou katalogové listy výrobk  a stavebních díl , které jsou sou ásti 

návrhu a p ibližují technické parametry a technologické postupy výstavby.
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK:

Východisky pro návrh nejen architektonického, ale i stavebn  technického ešení byly 

p edevším sou asné a historické pom ry m sta Opavy. Jeho lokace v m stské památkové 

zón  ur ují pom ry na samotném staveništi. Vzhledem k p edpokládanému využití stavby pro 

Obchodní a kulturní ú ely se vycházelo z vyhlášky 502/2006 Sb., [3]. 

2.1 CHARAKTERISTIKA M STA OPAVY:

[1] Opava je tradi ní historické m sto spojené po staletí s královskou korunou, je 

pr myslovým i kulturním centrem eského Slezska. Žije v ní necelých šedesát tisíc obyvatel. 

Leží v Moravskoslezském kraji, v okrese Opava. Opava leží na ece Opav  v úrodném údolí, 

ohrani eném na jihozápad  výb žky Nízkého Jeseníku, východn  od m sta se rozkládá 

Poopavská nížina. St ední nadmo ská výška centra je 257 m n.m. Nejnižší místo je eka pod 

Komárovem 236 m n.m. Nejvyšší místo je H rka jižn  od m stské ásti Podvihov s výškou 

529,8 m n.m. Rozloha Opavy iní 90 km2. Opava pat í mezi m sta, které naplno zasáhla 

pr myslová revoluce v 19. století. Základním východiskem bylo otev ení železni ního spojení 

v rámci Severní dráhy Ferdinandovy v roce 1855. To p ineslo rozvoj p edevším 

strojírenského, textilního, potraviná ského, papírenského pr myslu a výrob  lé iv. K t m

nejznám jším firmám pat í  nap íklad okoládovny Opavia Opava a konzervárny Seliko 

Opava a. s. 

M sto poskytuje návšt vník m r znorodé kulturní a sportovní vyžití. V posledních 

letech vznikla nová moderní sportovišt , z nichž je celoro n  k dispozici HALA OPAVA a.s., 

dostavená v roce 2003. Hala nabízí všechny druhy halových sport  nap . basketbal, futsal… 

Typické se pro halu v Opav  stalo po ádání kulturních a spole enských akcí a nechybí zde ani 

po ádání výstav a veletrh . Hala disponuje podlahovou plochou 5600,0 m2. Celkový po et

návšt vník  na tribun iní  2898 sedadel. V Opav  bylo dále vybudováno tenisové centrum, 

ve kterém nalezneme tenisovou halu, p t venkovních antukových kurt , golfový simulátor, 

badmintonovou halu se ty mi kurty a penzion na kurtech.  
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Historický st ed m sta Opavy byl obehnán vysokými hradbami, které sloužili k obran

m sta. Po skon ení válek, se m sto rozhodlo okruh hradeb zbourat a místo hradem kolem 

dokola Opavy vybudovat promenádní t ídu a parky. V Opav  tak najdeme celou okružní t ídu 

park  z nichž nejvýznamn jší se staly Dvo ákovy sady, Janá kovy sady, K ižíkovského sady, 

M stské sady a Sady svobody. Stejn  jako historické jádro m sta, byly i sady a parky zna n

poškozeny druhou sv tovou válkou. S jejich opravou se za alo v padesátých letech 20. století. 

 Opava dále nabízí nep eberné množství obchodních center z nichž m žeme jmenovat 

Nákupní park Opava. Nákupní park nabízí celkem dvacet samostatných prodejních míst. 

Nejv tší nákupní centrum se stal Silesia obchodní centrum, které nabízí ty icet samostatných 

prodejních míst. 

2.2 HISTORIE M STA OPAVY:

 [1] Historickému významu m sta odpovídá i koncentrace architektonických památek. 

K t m nejvýznamn jším pat í Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Ve stylu gotiky ji 

nechal zbudovat ád n meckých rytí . První zmínka o kostele se pak datuje od roku 1216. 

Dnešní proboštský kostel pak vznikl ve 14. století a tvo í nep ehlédnutelnou dominantu 

m sta. Po požáru v roce 1689 prošel interiér chrámu barokní p estavbou.

Obrázek .1 – Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
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[1] M sto Opava, aby pozvedlo význam kulturního centra rakouského Slezska, nechalo 

postavit samostatnou divadelní budovu. Základní kámen Zemského divadla v Opav  byl 

položen 1. kv tna 1804 a 1. íjna 1805 kdy se hrálo zahajovací p edstavení.  

Obrázek .2 – Zemské divadlo 

[1] Další významnou památkou je i Kaple sv. K íže. Osmiboká centrální stavba s nárožními 

pilí i, poprvé datovaná roku 1394, byla postavena opavským knížetem P emkem I. jako 

zádušní svatyn . Nazývá se Švédská kaple, protože údajn  sloužila Švéd m b hem t icetileté 

války k reforma ním bohoslužbám a jako op rný bod. Za císa e Josefa II. byla odsv cena, 

stalo se z ní skladišt . Roku 1907 byla Slezskou zemí za 9000 korun koupena a zrenovována. 

Obrázek .3 – Kaple sv. K íže
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[1] S inností jezuit  je pak spojen Kostel sv. Vojt cha. Vznikl na míst  malého gotického 

kostela v letech 1675 - 1679 podle vzoru IL-Gesu v ím . Triumfalistická fasáda kostela s 

jezuitskými svatými ve výklencích byla namí ena sm rem k otev enému nám stí jako symbol 

znovu posílené p ítomnosti katolické víry ve m st . Freskovou výzdobu vytvo il František 

eho  Ignác Eckstein, velká ást z nich byla bohužel v roce 1945 zni ena. 

Obrázek .4 Kostel sv. Vojt cha 

[1] Další významnou stavbou je Obchodní d m Breda. Obchodní d m byl postaven jako 

p tipatrová budova pro firmu Breda - Weinstein v letech 1927 - 1928 podle projektu 

víde ského architekta Leopolda Bauera. 

Obrázek .5 Obchodní d m Breda 
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2.3 ŠIRŠÍ VZTAHY:

ešená lokalita se nachází v historickém centru na rovinatém území v zastav né ásti 

m sta Opavy asi 100 metr  jihovýchodn  od Horního nám stí. Pozemek je tvo en parcelami 

íslo 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 256/1 a 256/6 katastrálního území Statutárního m sta Opavy.

 Pozemek hrani í s parcelami íslo 596, 245/1, 245/2, 245/3, 247/2, 248, 244/1, 244/2 a 

244/3 všechny uvedené parcely jsou ve vlastnictví m sta Opavy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se parcela nachází v centru památkové zóny m sta

Opavy. Dopravní napojení je zna n  komplikované. Jedinou možností se ukázalo vést hlavní 

dopravu p es ulici apkova a Rybí trh. Hlavní zásobování a celková obsluha objektu byla 

ešena podzemním parkováním, které je napojeno na ulici Rybí trh. 

 Vlakové a autobusové nádraží je vzdálené asi 600 metr  od ešené lokality, je tedy 

snadno dostupné pro p ší. M stská hromadná doprava je vzdálená od ešené lokality 150 a 

450 metr .

2.3.1 Klimatické pom ry:

 [1] Klimaticky se jedná o mírn  teplou oblast. Klimatické podmínky jsou ovliv ovány

rozsáhlým horským masívem Beskyd a Jeseník . Každoro ní úhrn srážek iní 640 mm. 

Pr m rná ro ní teplota iní +8,2 ºC. Minimální a maximální ro ní teplota se pohybuje 

v rozmezí  ± 35 ºC.  

 M sto Opava se nachází v druhé sn hové oblasti, kde je charakteristické zatížení 

sn hem 1,0 kN/m2.
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Obrázek .6 – Sn hové oblasti eské republiky 

2.3.2 Geologické a geomorfologické pom ry:

 [1] M sto Opava se nachází v rovinaté oblasti. Nebližší je poho í Beskyd a Jeseník .

Pr m rná nadmo ská výška je 257,00 m n.m. ešená parcela má podloží tvo ené p evážn

sprašemi a sprašovými hlínami. Typ horniny je sediment nezpevn ný. Mineralogické složení 

je složeno z k emene + p ím si + CaCO3.

Obrázek .7 – Geologické podloží opavy 
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3. TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 PR VODNÍ ZPRAVA

3.1.1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

- Název stavby:    Obchodní a kulturní centrum 

- Kraj:    Moravskoslezský

- Obec:     Opava 

- Stavební ú ad:    Opava  

- Charakter stavby:   Novostavba Obchodního a kulturního centra 

- Stupe  PD:    Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) 

- Katastrální území:   Opava – m sto; 711560    

- Stavbou dot ené pozemky: .P. 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 256/1, 256/6

- Pozemky sousedící se stavbou: .P. 596, 245/1, 245/2, 245/3, 247/2, 248, 244/1, 244/2, 

244/3

3.1.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, ÚDAJE O STAVB  A MAJETKOPRÁVNÍ 

VZTAHY:

Stavbou dot ené pozemky se nachází v katastrálním území Opava v obci Opava v 

nezastav ném území. Jedná se o rovinaté pozemky. Stavba je ešena jako jeden komplexní 

celek, který je tvo en ty mi patry. Dv  patra jsou umíst na pod povrchem a dv  patra jsou 

umíst na nad povrchem. Do dvou podzemních podlaží bylo umíst no podzemní parkování. 

Ve dvou nadzemních podlažích byly spojeny funkce obchodního a kulturního centra. 

Navrhovaná stavba bude sloužit široké ve ejnosti m sta Opavy.

Všechny pozemky dot ené stavbou jsou v soukromém vlastnictví tohoto m sta.
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Majetkoprávní vztahy: 

íslo dot eného pozemku stavbou: .P. 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 256/1, 256/6

Vlastník pozemku:   m sto Opava 

Vlastník budovy:  nezastav né území 

Druh pozemku:  stavební parcela 

Ú el využití pozemku:  ur eno k zástavb

3.1.3. P EHLED PROVEDENÝCH PR ZKUM  A NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 

Nebyly provedeny žádné pr zkumy a m ení, krom  b žné obhlídky staveništ , které 

je p edm tem budoucí novostavby Obchodního a kulturního centra. 

Objekt bude napojen na inženýrské sít  v dané oblasti tj. vodovodní ád, plynovodní 

ád, jednotnou kanalizaci a vedení nízkého nap tí, jejichž sou asné umíst ní se nachází na 

ulici Popská. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajišt no ze severozápadu, ze silnice 1.t ídy 

Olbrichtova, p es ulice apkova a Rybí trh. V tšina dopravy je vedena do podzemních garáží, 

ze kterých bude zásobováno Obchodní a kulturní centrum, zbývající ást centra je zásobena 

p es ulici Popská. Doprava je navržena tak, aby nenarušovala p ší zónu, která je vedena 

kolem ešeného území. 

3.1.4. POŽADAVKY DOT ENÝCH ORGÁN :

 Jsou spln ny všechny požadavky územního rozhodnutí, ve kterém jsou zahrnuty i 

všechny náležitosti dot ených orgán .

3.1.5. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU:

Navržené ešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavk m vyhlášky . 502/2006 

Sb., [3] s ohledem na druh stavby. 

3.1.6. ÚDAJE O SPLN NÍ PODMÍNEK REGULA NÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POP ÍPAD  ÚZEMN  PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 

PODLE  § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA:

[1] Územn  plánovací dokumentace m sta Opavy byla zpracována ke dni 1. 6. 2006 

Urbanistickým st ediskem m sta Opavy - ing. arch. Vladimíra Fuksová. 
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3.1.7. V CNÁ B EMENA, ASOVÉ VAZBY, PODMI UJÍCÍ STAVBY:

Novostavba Obchodního a kulturního centra nemá v cné a asové vazby na související 

a podmi ující stavby a jiná opat ení v dot eném území a sama tyto nevytvá í.

3.1.8. P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY:

P edpokládaná lh ta výstavby se odhaduje na 2 roky. Termín zahájení a ukon ení 

výstavby je ur en dle dohody s investorem, kterým je m sto Opava.

3.1.9. CENOVÉ NÁKLADY STAVBY, KUBATURY:

 P edpokládané cenové náklady na novostavbu Obchodního a kulturního centra v etn

p ípojek inženýrských sítí a ostatních náklad  spojených s výstavbou je [2] : 22720 x 7500 K

= 170 400 000 K .

Zastav ný prostor :    SO 01 P dorys 2S   1570,0 m2

     SO 01 P dorys 1S   1570,0 m2

     SO 01 P dorys 1NP   1270,0 m2

     SO 01 P dorys 2NP   1270,0 m2

Zastav ný prostor celkem:       5680,0 m2

Obestav ný prostor:    SO 01 P dorys 2S   6280,0 m3

     SO 01 P dorys 1S   6280,0 m3

     SO 01 P dorys 1NP   5080,0 m3

     SO 01 P dorys 2NP   5080,0 m3

Obestav ný prostor celkem:               22720,0 m3

Podlahová plocha:   SO 01 P dorys 2S   1510,0 m2

     SO 01 P dorys 1S   1510,0 m2

     SO 01 P dorys 1NP   1210,0 m2

     SO 01 P dorys 2NP   1210,0 m2

Podlahová plocha celkem:       5440,0 m2
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Plocha pozemku: 

Jedná se o sou et ploch pozemk , které jsou v soukromém vlastnictví m sta Opavy a 

jimiž je stavba p ímo dot ena -  243/1     572,0 m2

     243/2       52,5 m2

     243/3              114,75 m2

     243/4       70,5 m2

     256/1              1000,5 m2

     256/6       50,5 m2

Celková plocha pozemku:              1860,75 m2

Procento zastav nosti pozemku:               0,00% m2

P ed zahájením stavebních prací musí investor nebo dodavatel stavby nechat vyty it

veškeré inženýrské sít  dot ené stavbou nebo v jejím bezprost edním okolí. P ed realizací 

budou respektovány podmínky a  vyjád ení jednotlivých správc  inženýrských sítí.
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3.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3.2.1 URBANISTICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ:

3.2.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠT :

ešené území se nachází v nejstarší ásti m sta Opavy, z hlediska komer ního využití 

je místo velmi atraktivní. Avšak ešení je velmi komplikované z hlediska dodržení vysokých 

nárok  území, kv li jeho poloze v m stské památkové zón . Komplikované je zde navedení 

dopravy, které je možno vést pouze p es ulice apkova a Rybí trh. Návrh musí také  po ítat s 

oživením ulice Popská a zásobování polyfunk ních dom  ulice Ostrožná. Navrhovaná ást 

obchodního centra se nachází na parcelách íslo 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 256/1, 256/6.

P dorys obchodního centra je obdélníkového tvaru a rozm rech 32,45 m x 38,7 m. Terén na 

uvažovaném zastavovaném území je rovinný. Na severní stran  sousedí pozemky dot ené

stavbou s pozemkem íslo 260/2, na které se nachází stávající budova Ministerstva 

zem d lství. Na východní stran  se nachází na parcelách íslo 242, 241/1, 241/2, 241/3, 248, 

249, 250, 251 domy v soukromém vlastnictví. Spodní ásti dom  jsou ur eny obchodní 

funkci, v horních ástech dom  p evládá funkce pro bydlení. Na jižní stran  se nachází na 

parcelách íslo 224, 225, 226, 227, 228/1, 229 domy v soukromém vlastnictví. Spodní ásti

dom  jsou ur eny obchodní funkci, v horních ástech dom  p evládá funkce pro bydlení. Na 

parcele íslo 234 se nachází bývalá nemocnice. Na západní stran  se nachází na parcelách 

íslo 235, 236, 237, 238 historický klášter. Na parcele íslo 239/1 se nachází m stský park, 

který slouží pro ve ejnost. Nový návrh po ítá s obnovou a zatraktivn ním m stského parku. 

3.2.1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY:

Hlavní myšlenkou bylo navázat na p vodní Slezanky s výškovou budovou 

Ministerstva zem d lství, která tvo í dominantu.  

Výsledný návrh tedy navazuje na budovu Slezanky, jejíž skelet je v dobrém stavu a 

obchází výškovou stavbu Ministerstva zem d lství, jejíž skelet je rovn ž v dobrém stavu. 

Uvnit  konceptu se vytvo í nezast ešená klidová zóna pro komer ní využití. Z této hlavní 

hmoty je vysunuto Obchodní a kulturní centrum, komunikující s nov  vytvo eným parkem, 

situovaným k ulici Popská v d sledku jejího oživení. Obchodní a kulturní centrum také slouží 

jako pohledová uzáv ra, rušné zóny zásobovací ásti pokra ujícího obchodního centra a 

polyfunk ních dom  ulice Ostrožná. Kv li husté okolní zástavb  a špatnému dopravnímu 
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napojení je parkovišt  vsunuto pod objem celého návrhu do dvou podzemních podlaží. 

Novostavba Obchodního a kulturního centra má dv  podlaží nadzemní a dv  podlaží 

podzemní. Do dvou nadzemních podlaží byl situován provoz Obchodního a kulturního centra. 

Ve dvou podzemních podlažích byly navrženy parkovací plochy a rovn ž bude odtud 

zásobováno navržené Obchodní a kulturní centrum. Zast ešení objektu bylo vytvo eno 

pomocí ploché st echy, aby se výškov  navázalo na sou asnou budovu Slezanky. Fasáda 

objektu byla navržena pomocí zav šené fasády. Pohledový obklad bude tvo en z obkladových 

desek Parklex. Jedná se o tvrzenou desku, která je na povrchu opat ena dýhou v imitaci d eva. 

Na fasád  bude použito dvou odstín  desek Parklex a jedná se o odstíny Parklex silver a 

copper. Pomocí desek bude na fasád  vytvo en p edstupující šachovnicový obklad. Z hlediska 

architektonického ešení na fasád  budou jednotlivé kazety desek p edstupovat od líce fasády 

v r zných vzdálenostech. Tímto zp sobem bude dosažena plasticita celé hmoty objektu. 

3.2.1.3 DISPOZI NÍ EŠENÍ:

2S - je ešeno jako podzemní parkování s celkovým po tem sto deseti parkovacích 

míst, která jsou ur ena pro osobní automobily. Dv  parkovací místa jsou zde ur ena pro 

motocykly a dv  parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Je zde umíst no

komunika ní jádro, které spojuje všechna patra a místnost pro uskladn ní odpadu z 

Obchodního a kulturního centra. 

1S - je ešeno jako podzemní parkování s celkovým po tem sto deseti parkovacích 

míst pro osobní automobily. Dv  parkovací místa jsou ur ena pro motocykly a dv  parkovací 

místa osoby s omezenou schopností pohybu. Je zde umíst no komunika ní jádro, které 

spojuje všechna patra a místnost pro uskladn ní odpadu z Obchodního a kulturního centra. 

Dále pak dv  technické místnosti. První technická místnost bude sloužit pro p ípojky

inženýrských sítí. Druhá technická místnost bude vy len na pro na centrální jednotku 

klimatizace a výtáp ní. 

1NP - první nadzemní podlaží spojuje funkce Obchodního a kulturního centra. Do 

ešeného komplexu se m žeme dostat t emi hlavními vstupy. První vstup je z ulice Popská a 

p es nov  navrhovaný park. Druhý vstup je propojen z nov  navrhovaným vnit ním 

nám stím. T etí vstup vede p es dostavbu navazující na nyn jší budovu Slezanky, ve které se 

nachází taktéž obchodní centrum. Obchodní centrum v prvním pat e obsahuje ty i ú elové

prodejní jednotky a komunika ní jádro, které propojuje celý objekt. Kulturní centrum je 
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tvo eno vstupní halou s posezením. Zázemí kulturního centra je kapacitn  navrženo pro 

pot eby m sta Opavy. 

2NP - druhé nadzemní podlaží obsahuje dv  prodejní ú elové jednotky. Pro 

zkvalitn ní služeb Obchodního centra zde byla umíst na kavárna s posezením. Hygienické 

zázemí je kapacitn  navrženo pro daný úsek Obchodního centra. Komunika ní jádro op t

propojuje celý objekt. 

3.2.1.4 STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ:

Navržené technické ešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavk m vyhlášky    

. 502/2006 Sb., [3]. 

3.2.1.4.1 Základní údaje o objektu SO 01 novostavba Obchodního a kulturního centra:

Objekt má dv  podlaží nadzemní a dv  podlaží podzemní. Do dvou nadzemních 

podlaží byl situován provoz Obchodního a kulturního centra. Ve dvou podzemních podlažích 

byly navrženy parkovací plochy a rovn ž bude odtud zásobováno navržené obchodní 

centrum. Objekt je zast ešen jednopláš ovou plochou st echou. Konstruk ní systém byl 

zvolen skeletový systém p í ný tvo ený systémem prefa-Tova ov. Obvodový pláš  ve 

skeletovém systému bude vytvo en z cihelných blok  Porotherm. Vnit ní zdivo bylo zvoleno 

ze systému Ytong, z d vodu menšího zatížení stropní konstrukce. Základní p dorysný rozm r

Obchodního a kulturního centra je 32,45 m x 38,7 m. 

3.2.1.4.2 Zemní práce:

Zemní práce budou provád ny ve smyslu SN 73 3050 Zemní práce [4]. 

V rámci p ípravy území bude v ploše budoucího objektu a zpevn ných ploch sejmuta ornice 

v tlouš ce 200 mm a bude uskladn na v blízkosti objektu. Pomocí t žké techniky bude 

provedena první fáze výkopových prací. První fáze zahrnuje zazna ení obvodu objektu na 

stavební parcele. První výkop zeminy bude do hloubky ty  metr . V druhé fázi se odkope 

zemina na úrove  osmi metr  pod terénem. V t etí fázi výkopových prací se provedou výkopy 

na základové patky (viz. výkres p dorys základ  a ez základ ). Základová spára musí být 

chrán na p ed pov trnostními vlivy a vysycháním. Z tohoto d vodu se malá vrstva hlíny 

sejme t sn  p ed betonáží. Zbytek bude odvezen na nejbližší skládku zvolenou firmou. 

Vzhledem k tomu, že není proveden geologický pr zkum a tedy nejsou známy základové 
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podmínky, je uvažováno s únosností zeminy 150 kPa. Zárove  je nutné, aby geotechnik 

provedl (a odsouhlasil) p ejímku základové spáry a v p ípad  menších hodnot únosnosti 

základové zeminy podmínil pokra ování prací provedením opravných opat ení dle návrhu 

statika.

3.2.1.4.3 Základy:

Výškové osazení objektu: ±0,000 = 259,400 m n.m. Objekt je založen na základových 

patkách, které budou betonovány p ímo na stavb . Po et patek, velikost a umíst ní (viz. 

výkres základ ). Hloubka založení patek je -9,900 m od ±0,000. Podsyp pod základové patky 

bude proveden ze št rkodrt  frakce 0-32 mm, tlouš ka vrstvy je 150mm, hutn no 2kg/m2

(0,2MPa). Základové patky budou provedeny ze železobetonu C25/30 – v p ípad  zm n

up esn ní statikem. Patky budou provedeny jako dvoustup ové. První výška stupn  patky je 

500 mm, druhá výška stupn  patky je 1000 mm. Celková výška patky je 1500 mm. Po et a 

rozmíst ní výztuže v patce up esní statik. V míst  dilatací objektu pozor na p erušení 

vrchního stupn  základové patky, musí být umožn n pohyb dvou sousedních objekt . Do 

dilata ní spáry v míst  styku se zeminou se vloží extrudovaný polystyren z d vodu své 

nenasákavosti. Z každé základové patky musí vy nívat železné pruty a to v míst  budoucího 

osazení prefabrikovaného sloupu.  

3.2.1.4.4 Izolace proti zemní vlhkosti:

 Ochrana stavby proti podpovrchové vod  – zemní vlhkosti bude provedena 

z asfaltového t žkého SBS modifikované asfaltového pásu s polyesterovou vložkou elastek 40 

special mineral 2 x 4 mm. Hydroizolace bude vytažena na svislou ást obvodové st ny do 

úrovn  300 mm nad terén do úrovn  ±0,000 = istá podlaha. Hydroizolace pod sloupy bude 

provedena pomocí nát ru z prysky ice, z d vodu lokálního tlaku sloupu do základové patky. 

SBS modifikované pásy nelze použít ve spojení patky se sloupem, pásy nezajiš ují

dostate nou pevnost v tlaku. Izolace budou provád ny ve smyslu SN P 73 0600 [5]. 

3.2.1.4.5 Izolace proti radonu:

 Pr zkum na výskyt radonu nebyl proveden, budeme p edpokládat radonový index za 

st ední. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. 

Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny výhradn  dle výrobce.



19

3.2.1.4.6 Svislé nosné konstrukce:

3.2.1.4.6.1 Nosné konstrukce: 

Nosnou konstrukci novostavby Obchodního centra a kina bude tvo it skeletový systém 

p í ný. Systém bude složen ze sloup  400 x 400 mm, p í ných pr vlak  výšky 800 mm. 

Zastropení bude provedeno z p edpjatých panel  PPS 300-10+2. Všechny vyjmenované 

prvky jsou vytvo eny ze systému prefa Tova ov.

3.2.1.4.6.2 Zdivo obvodového plášt :

Zdivo obvodového plášt  je provedeno z cihelných blok  Porotherm 44 P+D 

s kontaktním zateplovacím systémem tvo ené minerální vlnou tlouš ky 100 mm. Cihelné 

bloky jsou vyzd ny na maltu Porotherm TM. Obvodové zdivo je umíst no tak, že venkovní 

líc obvodových zdí lícuje s vn jším lícem sloup , stropní konstrukce a podlahy. Stavební 

výkresy byly vypracovány s použitím podklad  firmy Wienerberger – podklad pro 

navrhování, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání tak, aby spl ovali

požadavky statické a akustické.

3.2.1.4.6.3 Vnit ní p í ky, st ny:

Hlavní d lící st ny v míst  dilatací a komunika ního jádra jsou provedeny z cihelných 

blok  Ytong P4-500 ší ka 300 mm na maltu Ytong zdící malta. D lící p í ky jsou provedeny 

z cihelných blok  Ytong P2-500 ší ka 150 a 100 mm na maltu Ytong zdící malta. Stavební 

výkresy byly vypracovány s použitím podklad  firmy Xella Ytong – podklad pro navrhování, 

kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání, tak aby spl ovali požadavky 

statické a akustické. Zbytek p í ek je proveden jako celosklen né p í ky tlouš ky 20 mm. 

3.2.1.4.7 Vodorovné konstrukce:

3.2.1.4.7.1 Stropní konstrukce: 

 V rámci minimalizace mokrých proces  a okamžité únosnosti je stropní konstrukce 

navržena jako montovaná z p edpjatých panel  PPS tlouš ky 300mm. Panely jsou prost

uloženy na obvodové a vnit ní pr vlaky. Stropní panely budou pokládány do cementové 

malty tlouš ky 10 mm. Jednotlivé sty né spáry mezi stropními panely budou zality kvalitní 

cementovou maltou a dorovnány až po jejich horní hranu. Vzhledem k použitému nosnému 
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skeletovému systému p í ném bude v míst , kde se nenachází stropní pr vlaky použito 

ztužidel. Z d vodu velkého zatížení obvodových st n. V místech, kde již nevychází ší ka 

panelu 1200 mm, bude použito filigránu na zastropení a následné betonáže betonem C25/30 

v p ípad  zm n up esn no statikem. Komunika ní jádro bude betonováno samostatn

betonem C25/30, v p ípad  zm n up esn no statikem. 

3.2.1.4.7.2 P eklady:

V obvodových st nách a vnit ních p í kách jsou p eklady navrženy z keramických 

prvk  Porotherm p eklad 7, výška p ekladu 250mm. Uložení p eklad  závisí na sv tlosti

otvor . P eklad Porotherm se osazuje na výšku svojí rovnou plochou do lože z cementové 

malty (oblá strana sm uje nahoru!). Keramické p eklady Porotherm p eklad 7, vyžadují 

zvláštní zacházení p i manipulaci, montážní podep ení atd., viz materiály výrobce firmy 

Wienerberger. 

3.2.1.4.8 Schodišt :

 Schodiš ová ramena jsou navržena jako železobetonová monolitická, uložená na 

monolitické železobetonové stropy a mezipodesty do st edních nosných zdí. Schodišt  jsou 

navržena jako desková s nadbetonovanými stupni v rámci betonáže desky ramene. Stupnice i 

podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou. Zábradlí 

schodišt  bude ve výšce 900 mm nad istou podlahou. Sloupky a madlo schodišt  jsou 

z ocelových kruhových profil . Kotevní prvky sloupk  a pacek na sklo budou pozinkované 

bez další povrchové úpravy. Prostor mezi sloupky bude vypln n bezpe nostním sklem iré

barvy. Základní rozm r schodišt  je ší ka ramene 1500 mm, ší ka stupn  330 mm, výška 

stupn  167 mm. Ochranná zábradlí byla navržena ve smyslu SN 74 3305 [10]. 

3.2.1.4.9 St ešní konstrukce:

3.2.1.4.9.1 St echa nad 2.NP 

Obchodní centrum a kino je zast ešeno jednopláš ovou plochou st echou, jejíž nosná 

konstrukce je tvo ena z p edpjatých panel  PPS 300-10+2. St ešní konstrukce je ukon ena

atikou. St ešní konstrukce je odvod ována dovnit  dispozice st ešními vpus mi. Na nosnou 

konstrukci budou provedeny jednotlivé vrstvy st ešního plášt .

- spádový beton s vloženým polystyrénem 70-350mm 
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- pojistná izolace a parozábrana z oxidovaného asfaltového pásu sklobit tlouš ky

5 mm 

- EPS 150S s nataveným asfaltovým z SBS modifikovaného asfaltu glastek 40         

2 x 100mm 

- hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou elastek 50 

special decor tlouš ky 5 mm s b idlicovým posypem  

St ešní konstrukce byly navrženy ve smyslu SN 73 1901 [6]. 

3.2.1.4.10 Úpravy povrch  vn jší:

 Fasáda objektu byla navržena pomocí zav šené fasády. Pohledový obklad bude tvo en

z obkladových desek Parklex tlouš ky 8mm. Jedná se o tvrzenou desku, která je na povrchu 

opat ena dýhou v imitaci d eva. Na fasád  bude použito dvou odstín  desek Parklex a jedná 

se o odstíny Parklex silver a copper. Pomocí desek bude na fasád  vytvo en p edstupující

šachovnicový obklad. Z hlediska architektonického ešení na fasád  budou jednotlivé kazety 

desek p edstupovat od líce fasády v r zných vzdálenostech. Tímto zp sobem bude dosažena 

plasticita celé hmoty objektu. Technickou specifikací zav šených fasád je, že se materiál 

fasádního plášt  na nosnou obvodovou konstrukci domu upev uje zcela odd len , tímto 

systémem se vyrovnají nerovnosti objektu. Mezi materiálem fasádního plášt  a tepeln -

izola ním materiálem je vždy ponechaná 40 mm vzduchová mezera. Ve vzduchové meze e

vzniká komínový efekt, díky kterému se odv trává p ebyte ná vlhkost a vodní páry vznikající 

v každém obvodovém plášti. 

3.2.1.4.11 Úpravy povrch  vnit ní:

3.2.1.4.11.1 Podzemní podlaží 2S 

V jednotlivých místnostech podzemního podlaží 2S bude použita na st ny a stropy 

hladká štuková omítka. P edpokládá se strojní omítání. Omítka bude opat ena bílím nát rem. 

3.2.1.4.11.2 Podzemní podlaží 1S 

V jednotlivých místnostech podzemního podlaží 1S bude použita na st ny a stropy 

hladká štuková omítka. P edpokládá se strojní omítání. Omítka bude opat ena bílím nát rem. 
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3.2.1.4.11.3 Podzemní podlaží 1NP 

 V jednotlivých místnostech nadzemního podlaží 1NP bude použita na st ny a stropy 

hladká štuková omítka. P edpokládá se strojní omítání. Omítka bude opat ena bílím nát rem. 

Výjimku tvo í místnosti hygienického zázemí kina, kde bude proveden keramický obklad do 

výšky 2200 mm. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace stavby. 

3.2.1.4.11.4 Podzemní podlaží 2NP 

 V jednotlivých místnostech nadzemního podlaží 2NP bude použita na st ny a stropy 

hladká štuková omítka. P edpokládá se strojní omítání. Omítka bude opat ena bílím nát rem. 

Výjimku tvo í místnosti hygienického zázemí obchodního centra, kde bude proveden 

keramický obklad do výšky 2200 mm. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace 

stavby.

3.2.1.4.12 Tepelné izolace:

3.2.1.4.12.1 Tepelná izolace podlahy v podzemních podlaží 1S a 2S 

  V uvedených podlažích se nevyskytuje podlahová tepelná izolace, nachází se zde 

podzemní garáže. Výjimku tvo í komunika ní jádro, kde byla navržena tepelná izolace do 

podlahy extrudovaný polystyren tlouš ky 50 mm.

3.2.1.4.12.2 Tepelná izolace podlahy v nadzemních podlaží 1NP a 2NP 

 V uvedených podlažích se po celé své ploše vyskytuje podlahová tepelná izolace. 

Izolace podlahy bude provedena z extrudovaného polystyrenu tlouš ky 50 mm.  

3.2.1.4.12.3 Tepelná izolace obvodového plášt  1S a 2S 

 Obvodové st ny 2S a 1S po obvodu stavby pod úrovní terénu jsou zatepleny 

extrudovaným polystyrénem tlouš ky 100 mm až do úrovn  ±0,000 = istá podlaha. 

3.2.1.4.12.4 Tepelná izolace obvodového plášt  1NP a 2NP 

 Obvodové st ny 1NP a 2NP po obvodu stavby jsou zatepleny minerální vlnou 

tlouš ky 100 mm, která bude kotvena do obvodového plášt .
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3.2.1.4.12.5 Tepelná izolace st ešního plášt

Tepelnou izolaci st ešního plášt  tvo í EPS 150S s nataveným asfaltovým pásem 

z SBS modifikovaného asfaltu glastek 40 2 x 100 mm.  

Tepelné izolace byly navrženy ve smyslu SN 73 0540 [7]. 

3.2.1.4.13 Podhledy:

 V rámci projektového ešení nebylo uvažováno s použitím podhledových konstrukcí. 

Na žádost pronajímatele dané obchodní plochy m že být prostor dále upraven a podhledovou 

konstrukci doplnit. Vhodný systém nap íklad Knauf, kdy je podhled zav šen na p ímých 

záv sech s roštem z nosných kovových profil . Prostor bývá zpravidla vypln n akustickou 

izolací. Montáž je t eba provád t dle technického p edpisu výrobce a certifikovanou firmou. 

3.2.1.4.14 Podlahy:

3.2.1.4.14.1 Použité podlahy v podzemních podlaží 1S a 2S 

 V uvedených podlažích je navržen provoz podzemního parkování. S ohledem na 

enormní požadavky na povrchovou úpravu byla zvolena pr myslová podlaha PANBEX 

tlouš ky 100 mm. Výjimku tvo í komunika ní jádro a místnosti, kde za povrchovou úpravu 

byla zvolena keramická dlažba tlouš ky 20 mm, flexibilní lepidlo tlouš ky 10 mm, 

samonivela ní st rka tlouš ky 20 mm, extrudovaný polystyren tlouš ky 50 mm. 

3.2.1.4.14.2 Použité podlahy v nadzemních podlaží 1NP a 2NP

 V uvedených podlažích je navržen provoz Obchodního a kulturního centra. Za 

povrchovou úpravu byla zvolena keramická dlažba tlouš ky 20 mm, flexibilní lepidlo 

tlouš ky 10 mm, samonivela ní st rka tlouš ky 20 mm, extrudovaný polystyren tlouš ky

50 mm. 

3.2.1.4.14.3 Podlahy ostatní 

P echody mezi jednotlivými druhy podlah jsou ešeny v místech dve ních prah  nebo 

pomocí hliníkových profil . Po obvodu podlah bude provedeno lemování. 

Podlahy byly navrženy ve smyslu SN 74 4505 [8]. 
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3.2.1.4.15 Obklady vn jší:

Viz. bod 1.4.10 Úpravy povrch  vn jší.

3.2.1.4.16 Obklady vnit ní:

Viz bod 1.4.11 Úpravy povrch  vnit ní.

3.2.1.4.17 Výpln  otvor :

3.2.1.4.17.1 Okna v nadzemních podlažích 1NP a 2NP 

Okna nadzemních podlaží jsou navržená ze systému Heroal ProfiSerie 110es, jedná se 

o hliníková okna. Zaskleny budou izola ním dvojsklem tlouš ky 8mm, s celoobvodovým 

kováním a mikroventilací. Sou initel prostupu tepla rámu od Uw = 0,8 W/m2K. Sou initel

prostupu tepla sklem od Uw = 0,9 W/m2K. Barevné provedení Elox. Viz. výkresová 

dokumentace – výpis okenních výrobk . Požadavky na p ipojovací spáru oken byly navrženy 

ve smyslu SN 730540-2 [9]. 

3.2.1.4.17.2 Dve e v nadzemních podlažích 1NP a 2NP 

Vn jší dve e jsou navržené nap íklad od výrobce Spedos, jedná se o hliníkové dve e.

Zaskleny budou izola ním dvojsklem tlouš ky 8 mm. Dve e budou dvouk ídlé automatické 

pohán né vlastním pohonem, ovládané idlem pohybu.  Sou initel prostupu tepla rámu od 

Uw = 1,2 W/m2K.

 Vnit ní dve e jsou navržené ze systému Heroal ProfiSerie 020, jedná se o hliníkové 

dve e. Zaskleny budou sklem tlouš ky 8 mm. Skla budou opat eny matovou folií typ mt-220-

x white. Viz. výkresová dokumentace – výpis dve ních výrobk .

 U dve í v míst  komunika ního jádra je p edepsána požární odolnost. Dve e jsou 

v provedení kou ot sné. 

3.2.1.4.17.3 Dve e v podzemních podlažích 1S a 2S

 Vnit ní dve e jsou navržené ze systému Heroal ProfiSerie 020, jedná se o hliníkové 

dve e. Zaskleny budou sklem tlouš ky 8 mm. Skla budou opat eny matovou folií typ mt-220-

x white. Viz. výkresová dokumentace – výpis dve ních výrobk .
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 U dve í v míst  komunika ního jádra je p edepsána požární odolnost. Dve e jsou 

v provedení kou ot sné. 

3.2.1.4.18 Oplechování:

 Oplechování parapet  je navrženo z extrudovaného hliníku barva st íbrná viz. 

výkresová dokumentace – výpis záme nických výrobk .

 Oplechování atiky je navrženo z titanzinku a ponechány v jeho p írodním odstínu viz. 

výkresová dokumentace – výpis záme nických výrobk .

3.2.1.4.19 Vnit ní schodiš ová zábradlí a madla:

Viz. bod 1.4.8 Schodišt .

3.2.1.4.20 Venkovní vyrovnávací rampa:

 Terénní vyrovnávací rampa je navržena z betonových obrub, která tvo í podélnou 

hranu. Betonové obruby jsou osazeny do betonového lože. Plocha rampy mezi obrubami je 

vydlážd na s uplatn nou protiskluzovou úpravou povrchu. Rampa nep ekra uje dovolený 

sklon pro bezbariérový p ístup 8,33%. Rampa má sklon 7,0%. Vyrovnávací rampy byly 

navrženy ve smyslu Vyhláška 369/2001 Sb. [11]. 

3.2.1.4.21 Elektroinstalace:

 Obchodní a kulturní centrum bude napojeno na vedení nízkého nap tí. P ípojková 

sk í  bude umíst na v technické místnosti 1S, íslo 1.09. Odtud bude hlavní rozvod všech 

instalací po objektu. Podrobné ešení nebylo p edm tem bakalá ské práce. 

3.2.1.4.22 Vnit ní vodovod:

 Obchodní a kulturní centrum bude napojeno na vodovodní ád. Hlavní uzáv ry vody 

budou umíst ny v technické místnosti 1S, íslo 1.09. Odtud bude hlavní rozvod všech 

instalací po objektu. Vedení veškerých vnit ních rozvod  bude podmín no rozmíst ním 

za izovacích p edm t . Podrobné ešení nebylo p edm tem bakalá ské práce. 
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3.2.1.4.23 Vnit ní kanalizace:

 Obchodní a kulturní centrum bude napojeno na ve ejnou jednotnou kanalizaci. 

P ípojka bude p ivedena do technické místnosti. Vedení veškerých vnit ních rozvod  bude 

podmín no rozmíst ním za izovacích p edm t . Podrobné ešení nebylo p edm tem 

bakalá ské práce. 

3.2.1.5 NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

V ETN EŠENÍ DOPRAVY V KLIDU:

 Obchodní a kulturní centrum bude napojeno na p vodní inženýrské sít  v dané oblasti 

tj. vodovodní ád, plynovodní ád, kanaliza ní ád a vedení nízkého nap tí, které se nachází 

na ulici Popská.

 Dopravní napojení v centru památkové zóny m sta Opavy je zna n  komplikované. 

Jedinou možností se ukázalo vést hlavní dopravu p es ulici apkova a Rybí trh. Hlavní 

zásobování a celková obsluha objektu byla ešena podzemním parkováním, které je napojeno 

na ulici Rybí trh. Celkový po et parkovacích míst pro osobní automobily dvou podzemních 

podlaží je 220. ty i parkovací místa pro motocykly a ty i parkovací místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Dodate né zásobování je ešeno p es ulici Popská. V areálu 

jsou navrženy zpevn né plochy pro snadný p ístup obyvatel m sta Opavy. Z ešené lokality je 

dostupná vlaková, autobusová a m stská hromadná doprava m sta Opavy. Podzemní 

parkování bylo navrženo ve smyslu SN 73 6058 [12]. 

3.2.1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ:

 Navržená stavba nebude mít vliv na zdraví obyvatel m sta Opavy. Nedochází 

k ohrožení životního prost edí a produkování nebezpe ných odpad  p i provozu stavby.

 B hem výstavby objektu bude naloženo s odpady vznikajícími p i výstavb  v souladu 

se zákonem.  
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3.2.1.7 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY V ETN  P ÍSTUPOVÝCH PLOCH A 

KOMUNIKACÍ:

 Prostory p ístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 

podle vyhlášky 369/2001 Sb. [11]. Zajišt ní p ístupu do budovy je pomocí dvou ramp 

navržených u hlavního vstupu do budovy. V návrhu se po ítá s možností parkování 

v podzemních garážích odtud je navržená bezbariérová doprava p es hlavní komunika ní

jádro výtahem. Odtud se dostaneme do všech navržených ásti Obchodního a kulturního 

centra.

3.2.1.8 PR ZKUMY M ENÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ:

Geotechnický pr zkum a m ení radonu nebylo provedeno. Nebylo p edm tem ešení 

obsahu bakalá ské práce.  

3.2.1.9 ÚDAJE O DOKLADECH PRO VYTY ENÍ STAVBY (POLOHOVÝ A 

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM):

 Podkladem pro vyty ení stavby byla katastrální mapa a mapa územního plánu m sta 

Opavy. Pro polohopisné zam ení byly použity body podrobného polohového pole 

s ozna ením TB a ZB2, jejichž p esné sou adnice jsou získány z datového zdroje m sta

Opavy. Sou adnicový systém v dané lokalit  je S-JTSK, výškový systém místní. Polohové 

pole bylo navrženo dle zem m i ského ú adu [13]. 

3.2.1.10 LEN NÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ 

OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY:

SO 01  P dorys 2S     

SO 01  P dorys 1S    

SO 01  P dorys 1NP    

 SO 01  P dorys 2NP 

SO 02  Kanaliza ní p ípojka

SO 03  Vodovodní p ípojka
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SO 04  Elektrotechnická p ípojka

SO 05  Plynovodní p ípojka

SO 06  Zpevn né komunikace p ší

 V rámci této bakalá ské práce byly zpracování všechny uvedené ásti. Provozní 

soubory na stavb  nejsou zastoupeny.

3.2.1.11 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY:

 V pr b hu výstavby bude mírn  zvýšen provoz na místních komunikacích, odtud 

vyplývá i mírné zvýšení exhalací, prachu a hluku v dob  výstavby. Obchodní a kulturní 

centrum navazuje na okolní zástavbu, jelikož vychází z výškové úrovn  Slezanky a budovy 

Ministerstva zem d lství a nijak nenarušuje p ší zónu p ilehlých území. Doprava svým 

provozem nijak neruší okolní zástavbu, jelikož je vedena pod úrove  terénu a navazuje na 

nejjednodušší navedení dopravy z ulice Rybí trh. Vzhledem k okolní zástavb  se ešená 

stavba nachází v takové vzdálenosti a orientaci ke sv tovým stranám, že nedochází k jejich 

zastín ní ani je jinak neovlivní. 

3.2.1.12 ZP SOB ZAJIŠT NÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE NOST 

PRACOVNÍK :

P i provád ní stavebních prací musí být dodrženy platné normy a p edpisy

o bezpe nosti práce, požární ochran  a provozu technických za ízení p i provád ní stavebních 

prací. Projektové ešení stavby je v souladu s vyhláškou 502/2006 Sb., [3]. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

3.2.1.12.1 Zp sob omezení rizikových vliv :

Zabezpe ení všech inností pou enými, vyškolenými a zodpov dnými osobami. 

 Používání ochranných pom cek a pracovních od v .

 Respektování podmínek BOZ 

 Dodržování zákoníku práce 

 Pravidelná školení všech pracovník  z hlediska BOZ 
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3.2.1.13 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové 

a nepoužité. 

Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví, musí být 

doloženy doklady dle zák. . 22/97 Sb. v platném zn ní a p edpis  souvisejících.

Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních p edpis  a 

na ízeních R týkajících se provád ní stavebních prací, platných v aktuálním období, ili

v dob  stavby. 

Všechny odkazy na normy a ostatní p edpisy uvedené v projektové dokumentaci, 

týkající se materiál , prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich 

posledních verzí, pokud není jinak ve smlouv  uvedeno.

Jsou-li v dokumentaci uvedeny kvalitativní parametry n jakého výrobku bez jeho 

konkrétního ozna ení, prokáže zhotovitel, že výrobek, který hodlá použít, t mto parametr m

vyhovuje.

Veškeré materiály, použité na stavb  musí vyhovovat p íslušným SN, p ípadn

odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny pat i nými atesty, platnými v R.

Obecným pravidlem je, že v p ípad  pokud existuje pro danou problematiku evropská norma 

bude p ednostn  použita. V p ípad  nesouladu s eskými neharmonizovanými p edpisy se 

použije kritéria, která jsou p ísn jší. Jakost dodávaných materiál  a konstrukcí bude 

dokladována p edepsaným zp sobem p i prohlídkách a p i p edání a p evzetí díla nebo jeho 

ásti.

3.2.1.14 POŽÁRNÍ BEZPE NOST:

 Návrh požární bezpe nosti v rámci bakalá ské práce nebyl podrobn ešen. V rámci 

návrhu stavby byl objekt rozd len do požárních úsek  a byly ešeny únikové cesty a východy. 

Samostatné komunika ní jádro je odd lené od provozu Obchodního a kulturního centra. 

Propojení centra požárními dve mi s navazujícími celky navrhovaného Obchodního centra. 

Kulturní centrum je navržené co nejblíže k východu z objektu. Kulturní centrum má navíc 

únikové východy, které ústí p ímo ven z objektu. 
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3.2.1.15 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ:

V samotném návrhu byly dodrženy veškeré požadavky na hygienu, ochranu zdraví, 

sv tlé výšky místností, životního prost edí, osv tlení, v trání, vytáp ní a ochrany proti hluku. 

Provozem navržené stavby nedojde ke vzniku nebezpe ných odpad  ani k jinému ohrožení 

životního prost edí. Likvidace odpad  z ásti obchodního centra z vy len ných místností v 

podzemním parkovaní, zajistí p íslušné organizace pro odvoz komunálního odpadu.  

3.2.1.16 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ:

Stavba bude provedena ze zdravotn  nezávadných stavebních materiál . Veškeré 

konstrukce budou upevn ny tak, aby nehrozilo riziko pádu. V objektu budou probíhat pouze 

b žné revize za ízení. Stavební konstrukce nebudou obsahovat žádné ostré hrany, které by 

mohly zp sobit zran ní. P i návrhu byly dodrženy požadavky vyhlášky na ochranu dle 

technických podmínek výrobc  a dodavatel .

3.2.1.17 OCHRANA PROTI HLUKU:

Provoz v Obchodním a kulturním centru neuvažuje s využíváním technologií i

za ízení. Nebude docházet ke zvýšení hladiny hluku, která by mohla p ekro it zákonem dané 

limity. ešení ochrany proti hluku z venkovního prost edí bude zajiš ovat obvodový pláš

budovy. Všechny konstrukce byly navrženy tak, aby splnily požadavky p íslušných norem. 

3.2.1.18 ÚSPORA ENERGIE A TEPLA:

V navrhovaném objektu vznikají nároky na spot ebu a ochranu tepla. Proto je zde 

v souladu s p íslušnými normami navrženo zateplení vn jšího plášt  a podlah.
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3.2.1.19 EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE:

Ve ejn  p ístupné prostory osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou 

navrženy podle vyhlášky 369/2001 Sb., [11]. 

3.2.1.20 OCHRANA STAVBY P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO 

PROST EDÍ:

Škodlivé vlivy nebyly v rámci pr zkum  a obhlídky dané lokality zjišt ny. Jelikož se 

jedná o historické centrum, nep edpokládají se ú inky škodlivých vliv .

3.2.1.21 OCHRANA OBYVATELSTVA:

U navrhované stavby se neuvažuje o žádném opat ení vyplívající z požadavku na 

civilní ochranu obyvatelstva. Její provoz se p edpokládá pouze v dob  míru.  

3.2.1.22 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY):

3.2.1.22.1 Odvodn ní území v etn  zneškodn ní odpadních vod:

 V blízkosti pozemku je vybudován kanaliza ní ád m sta Opavy, nachází se na ulici 

Popská. Splaškové i deš ové vody budou odvád ny do p ilehlého kanaliza ního ádu. Je proto 

nutné zbudovat novou kanaliza ní p ípojku. Podrobné znázorn ní ešení viz. výkres 

koordina ní situace.  

3.2.1.22.2 Zásobování vodou:

 V blízkosti pozemku je vybudován vodovodní ád m sta Opavy, které se nachází  na 

ulici Popská. Objekt bude napojen na tento vodovodní ád. Podrobné znázorn ní ešení viz. 

výkres koordina ní situace.
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3.2.1.22.3 Zásobování energiemi:

 V blízkosti pozemku je vybudováno venkovní vedení nízkého nap tí, které se nachází 

na ulici Popská. Objekt bude napojen na toto vedení nízkého nap tí. Podrobné znázorn ní

ešení viz. výkres koordina ní situace.

3.2.1.22.4 ešení dopravy:

 Viz kapitola 3.2.1.5 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu v etn

ešení dopravy v klidu a kapitola 3.2.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby. 

3.2.1.22.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav:

 Okolí areálu bude ešeno pomocí zpevn ných ploch. Volba materiálu a zp sob

dlážd ní zpevn ných ploch bude konzultována se zahradním architektem. Navrhovaná 

výsadba vegetace bude provedena podle samostatného projektu, ve spolupráci se zahradním 

architektem. 

3.2.1.22.6 Elektronické komunikace:

 Objekt bude napojen p ípojkou na elektronickou komunikaci. Centrální umíst ní 

jednotky bude v 1S v technické místnosti. 

3.2.1.23 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb:

 Navrhovaný objekt nevyžaduje zvláštní technologická za ízení. 
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