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Anotace  

 

Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace části vstupního objektu 

v dolu Jan Šverma v Ţacléři a to části restaurace s technickým zázemím a obchodem. 

Projektová dokumentace je zpracována na základě studie, jejíţ zhotovení bylo předmětem 

Atelierové tvorby IV. Studie je přiloţena k bakalářské práci. Základními kritérii při návrhu 

stavby byly snaha vytvořit nadčasové, estetické a funkční dílo. Samotná projektová 

dokumentace je dělena na textovou část (průvodní a technická zpráva) a část výkresů pro 

realizaci stavby. 

 

 

Annotation 

 

              The aim of this work is the creation of projectdocumentation of the entrance building 

in the pit of Jan Šverma Ţacléř and the restaurant with a technical background and business. 

The project documentation is prepared on the basis of the study,which was the subject of 

manufacturing production and in Studio. The study is attached to the thesis. The main criteria 

for the building project was an effort to create a timeless aesthetic and functional piece. The 

actual design documentation is divided into a textsection (and accompanying technical report) 

and some drawings for the Construction. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

 

Uf = součinitel prostupu tepla rámu oken a dveří (W/m
2
K) 

Ug = součinitel prostupu tepla izolačního dvojskla (W/m
2
K) 

U  = součinitel prostupu tepla (W/m
2
K) 

 

ČSN – české státní norma 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NP – nadzemní podlaţí 

SO – stavební objekt 

ŢB – ţelezobeton 

XPS – extrudovaný polystyren 

St. – stavba 

TZB – technické zařízení budovy 

DN – nominální průměr 
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Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace části vstupního objektu 

v areálu dolu Jan Šverma v Ţacléři a to části restaurace s technickým zázemím a obchodem. 

Celý stavební objekt se skládá z několika částí a to: vstup do budovy, restaurace, technické 

zázemí s kuchyní a šatnami zaměstnanců, obchod, galerie, muzeum a nástup na prohlídku 

areálu dolu. Objekt je jednopodlaţní, částečně zapuštěn do terénu a jeho nosnou konstrukci 

tvoří převáţně ţelezobeton s kombinací ocelových nosníků a sloupů.  

Projektová dokumentace vychází z návrhu studie, která byla zpracována v Atelierové 

tvorbě IV a z dokumentace pro stavební povolení z předmětu Atelierová tvorba Va. 

Bakalářská práce je členěna na textovou část a část výkresovou, která obsahuje samotné 

výkresy pro realizaci stavby včetně detailů a specifikace technického a uţivatelského 

standartu jako jsou výpisy oken, dveří atd.  

Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou 

zprávu.  

Součástí bakalářské práce je také řešení architektonického detailu včetně vizualizace 

řešeného problému a to fasády restaurace. Dále je přiloţena studie z Atelierové tvorby IV a 

plakát s vizualizacemi a půdorysy ve formátu B1. 

Vše je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

a) identifikace stavby 

 

Název stavby:                        Vstupní objekt Ţacléř 

Druh stavby:                           Novostavba 

Místo stavby:                         Ţacléř, areál dolu Jan Švermy 

Parcela:                                  30/1 

Stupeň PD:                             projektová dokumentace pro provedení stavby 

Okres:                                    Trutnov 

Katastrální území:                Lampertice 602787 

Katastrální úřad:                   Trutnov 

Kraj:                                       Královéhradecký 

Projektant:                              Martin Šilhan, Hrdibořice 39, 798 12 

 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Pozemek se nachází v areálu dolu Jan Švermy v Ţacléři. V současné době je na 

pozemku umístěna budova administrativy, která bude těsně sousedit s novou stavbou. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a není zatíţen ţádným stavebním omezením.  

 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Průzkumy nebyly provedeny. Pozemek bude napojen na stávající komunikaci ze 

směru Ţacléře. Napojení na inţenýrské sítě jako jsou studená voda, teplá voda, elektrická 

energie a plyn bude řešeno z energocentra, které se nachází v sousedství řešeného 

stavebního objektu v budově s označením St. 260. Dešťová a splašková kanalizace bude 

ústit ve východní části areálu do čističky odpadních vod.    
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Stavba splňuje obecné poţadavky na výstavbu. Nebyly stanoveny ţádné poţadavky 

dotčených orgánů, jako jsou elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace ani jiné poţadavky 

památkových orgánů a jiných institucí. 

 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Všechny obecné poţadavky na výstavbu jako jsou dodrţování technologických 

postupů, bezpečnost práce a šetrnost k okolnímu a ţivotnímu prostředí jsou zajištěny a 

dodrţeny. 

 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Návrh a umístění stavby nijak neodporuje podmínkám pro místní územní a regulační 

plán a splňuje podmínky územního rozhodnutí. 

 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

 

Řešený stavební objekt nemá věcné a časové vazby, která by podmiňoval stavbu. Na 

stavbě je nutné zajistit bezpečný příchod a pohyb lidí, kteří budou během výstavby uţívat 

stávající administrativní budovu St. 309, která je v těsném sousedství. 

 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby:          12 měsíců 

Zahájení stavby:                                 březen 2012 

Ukončení stavby:                                březen 2013  
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Postup výstavby:  

- úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 

- betonáţ základů vč. podkladního betonu. Převzetí základové desky. 

- hydroizolace spodní stavby, betonáţ svislých nosných konstrukcí. 

- osazení ocelových nosníků, výztuţe a betonáţ vodorovných konstrukcí. 

- betonáţ atiky, zdění vnitřních příček, zateplení střechy a obvodových konstrukcí. 

- hydroizolace střechy, betonáţ obvodového pláště. 

- osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

 

 

i) statistické údaje 

 

Zastavěná plocha celkem:             596,03 m
2
 

 

Obestavěný prostor:              3 337,768 m
3
 

 

Podlahová plocha celkem:             506,8 m
2
 

 

Odhadované náklady stavby:  11 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště  

 

Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí. Pozemek se nachází současně v 

zastavěném území areálu dolu Jan Šverma v Ţacléři v těsném sousedství stávající 

administrativní budovy.  Parcela je rovinného charakteru a na samém jihozápadním okraji se 

začíná svaţovat, zvedat směrem na západ - Ţacléř. Parcela se nenachází v památkové zóně ani 

v památkové rezervaci. 

 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Stavba je umístěna v areálu dolu Jan Šverma v těsném sousedství stávající 

administrativní budovy a je napojena na komunikaci, která spojuje areál s obcí Ţacléř a 

Lampertice. 

Objekt se skládá z několika částí, a to ze vstupní části, ze které lze pokračovat do 

restaurace nebo do kulturní části s obchodem, samotné restaurace (cca. 110 míst) s provozem 

a šatnami zaměstnanců, kulturní části se dvěma expozicemi a vstupem do hornického 

skanzenu, které jsou nasvíceny přirozeným osvětlením pomocí světlíků, a obchodem. Součástí 

stavby je budova administrativy s odděleným provozem.  

Princip návrhu je zaloţen na snadném pohybu a intuitivní orientaci v prostoru, tvar 

objektu a vstup do něj řešen tak, aby přirozeně lákal návštěvníka ke vstupu. Výčnělky 

(světlíky) na střeše kulturní části svým tvarem evokují tyčící se komín areálu, těţební věţe a 

rampy nakloněné jako budoucnost hornictví u nás. Světlíky, vevnitř vypadají, jako pohled 

horníka z šachty kde na konci vidí světýlko, avšak nejdůleţitější funkcí je nasvítit vnitřní 

expozice a navést návštěvníka na trasu prohlídky skanzenu. Část restaurace a obchodu je 

propojena se svahem a vypadá jako by z něj vyrůstala. Do objektu je zakomponovaná původní 

budova administrativy a dotváří tak celkově vyváţenou kompozici. 

Dále se projekt a tech. zpráva zabývá pouze částí restaurace, tech. zázemí a 

obchodu. 
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších     

ploch 

  

Výkopy: 

Nejprve se musí odstranit stará komunikace, která prochází místem staveniště. Potom 

se provede sejmutí ornice z povrchu terénu do hloubky 300 mm. Po vytyčení obrysu objektu 

se provedou výkopové práce základů na úroveň základové spáry. Ornice i zemina budou 

odvezeny na skládku hlušiny v areálu dolu Jan Šverma.  

 

Základy: 

Objekt bude zaloţen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Podlaha na 

terénu bude zateplena vrstvou polystyrenu. Podkladní vrstvou podlahy bude hydroizolační 

vrstva tvořena asfaltovými modifikovanými pásy, ţelezobetonová mazanina tl. 125 mm a 

štěrkopískový hutněný násyp tl. 150 mm na hutněnou zeminu.  

 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

Obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí, vnitřní nosná ŢB monolitická 

stěna tl. 300mm, tepelná izolace tl. 120mm a obvodový plášť tl. 80 mm z pohledového 

betonu.  

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny ŢB monolitickou stěno tl. 500 mm. a 

ocelovými sloupy o průměru 273 mm a 200mm.  

 

Příčky: 

Vnitřní příčky jsou z lehčených betonových tvárnic Ytong. 

 

Stropní konstrukce: 

Stropní konstrukce je monolitická tl. 300 mm z ŢB uloţená na stěnách a ocelových 

nosnících. Atika je také monolitická z ŢB. 

 

 

Střecha: 
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Střecha je plochá, jednoplášťová, v jedné části vegetační. Skladba střechy viz výkres 

střechy.  

 

Schodiště: 

Schodiště pouze u zásobovací rampy, jednoramenné o 6 stupních a to monolitické 

z ŢB.  

 

Výplně otvorů: 

Okna a vstupní dveře jsou tvořena hliníkovými profily a izolačními dvojskly firmy 

Schüco. Skleněná fasáda restaurace je řešena jako bezrámové zasklení od firmy SAPA. 

Interiérová dveřní křídla budou dřevěná od firmy Solodoor. 

 

Podlahy: 

Podlaha je v celém objektu jednotná a to samonivelační Anhydrit. TZB není řešeno. 

 

Vnější plochy: 

Objekt je napojen na stávající komunikaci, která spojuje areál dolu Jan Śverma 

s Ţacléří a Lamperticemi. Tato komunikace končí u zásobovací rampy a to čtyřmi 

parkovacími místy. Komunikace pro pěší jsou z betonové dlaţby. Plochy okolo stavby jsou 

zatravněny a jsou zde vysázeny nové stromy a keře 

 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu jako je voda, teplá voda,el. energie a 

plyn je pomocí přípojek ze sousedícího energocentra St. 260 celého areálu. Vytápění objektu 

bude zajištěno dodávkou horké vody z přilehlého energocentra. Dešťová a splašková 

kanalizace je odvedena do čističky odpadních vod areálu. Pozemek a stavba bude napojena na 

stávající komunikaci, která spojuje areál s obcemi Ţacléř a Lampertice. Napojení vyhovuje 

bezpečnostním opatřením. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Řešení technické infrastruktury je pomocí zbudování náleţitých přípojek z budovy 

energocentra viz. bod d). Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno připojením 

obsluţného dvora u zásobovací rampy na stávající komunikaci spojující areál dolu Jan 

Šverma s obcemi Ţacléř a Lampertice. V obsluţném dvoře se nachází 4 parkovací místa 

určená pro zaměstnance. 

 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí ani na okolní pozemky. Stavba při 

svém provozu nebude produkovat ţádný nebezpečný odpad.  

Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou 

vynášený do přilehlých kontejnerů a vyváţeny na skládku. 

Přechodný hluk vzniklý při realizaci stavebních prací vzniká z pouţitých stavebních 

strojů a zařízení. 

Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Všechny prostory objektu určené pro pohyb návštěvníků a zákazníků jsou řešeny 

jako bezbariérové. Dveře jsou bezprahové, podlaha má v celém objektu jednu výškovou 

úroveň, v restauraci je zřízeno WC pro invalidy podle platných nařízení a norem. 

 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Neřešeno. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Podklady: katastrální mapa. Vytýčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího 

výkresu. 

 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

SO01 – technické zázemí, kuchyně, šatny, administrativa 

SO02 – restaurace 

SO03 – obchod 

SO04 – hlavní vchod, pokladna 

SO05 – kulturní centrum a vchod do skanzenu 

SO06 – obsluţný dvůr, parkoviště 

SO07 – plochy pro pěší 

SO08 – přípojka studené vody 

SO09 – přípojka teplé vody 

SO10 – přípojka elektrické energie 

SO11 – přípojka plynu 

SO12 – dešťová kanalizace 

SO13 – splašková kanalizace 

 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

 

Stavební práce nebudou mít na okolí negativní vliv, ohroţení a narušení stability 

okolních staveb také nehrozí. Pouze je nutné zajistit plynulý a nenarušený provoz 

administrativní budovy St. 309. Po dokončení nebude mít objekt ţádné negativní účinky na 

okolní pozemky a stavby. 
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

Při realizaci musí být dodrţován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní 

úkony, vyţadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat.  

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba a všechny její součásti jsou navrţeny tak aby při stavbě a jejím vlastním 

uţívání nedošlo k následujícím komplikacím nebo konečným stavům: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Zabezpečení objektu proti poţárnímu nebezpečí je zajištěno navrţenými materiály a 

ochrannými nátěry zajišťující poţární odolnost. Řešení signalizace poţáru, automatické 

hašení atd. neřešeno. Přístup hasících jednotek pomocí příjezdové komunikace. Stavba je 

navrţena tak, aby splňovala tyto poţadavky: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření poţáru na sousední stavbu 

d) umoţnění evakuace osob a zvířat  

e) umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Uţíváním stavby nebude ohroţena ochrana zdraví návštěvníků, zákazníků ani 

zaměstnanců. Tak téţ nebude stavba negativně působit na okolní a celkové ţivotní prostředí. 

Hygiena při uţívání stavby je zajištěna lehce udrţovatelnými materiály pouţitými v souladu 

s platnými předpisy a zajištěna také dostatečným hygienickým zázemím. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Bezpečnost osob při uţívání stavby není ohroţena. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

  

Na stavbu jsou pouţity takové stavební materiály a zejména izolace, aby případný 

hluk z okolí neobtěţoval návštěvníky a uţivatele a aby případný hluk, který by vznikl při 

konání nějaké společenské akce, neobtěţoval uţivatele okolních budov. 

 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) Na stavbu jsou pouţity takové stavební materiály a zejména izolace, aby byla 

zajištěna hospodárnost a úspora energie při uţívání stavby. Výpočet energetické náročnosti 

budovy neřešen. 

 

b) Zjištění celkového mnoţství energie potřebné k provozu neřešeno. 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je umoţněn pomocí rampy, 

která ovšem není součástí této projektové dokumentace. Samotný pohyb po budově a uţívání 
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objektu je zajištěno pouţitím bezprahových dveří, jednotnou úrovní podlahy a dostatečným 

osvětlením. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V dané lokalitě nevznikají škodlivé vnější vlivy omezující řešenou stavbu, a které by 

si vynutily nějakou ochranu stavby. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva pouze při výstavbě pomocí oplocení staveniště. Při uţívání 

jinak neřešeno. 

 

 

11. Inženýrské stavbu (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Není řešeno. 

 

 

b) zásobování vodou 

Zásobování studenou a teplou vodou prostřednictvím energocentra areálu pomocí 

přípojek. 

 

c) zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií a plynem prostřednictvím energocentra areálu 

pomocí přípojek. 

 

d) řešení dopravy 

U objektu bude obsluţná dvůr a 4 parkovací místa. Vše bude napojeno na stávající 

komunikaci ze směru Ţacléře a Lampertic. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí stavby v této části projektové dokumentace není detailně řešeno. 

 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí 

Neřešeno. 

 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) 

Zastavovací a koordinační situace stavby na výkrese č.1. 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

Neřešeno. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Neřešeno. 

 

 

E. ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Neřešeno. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

 

1. Technická zpráva 

 

 

a) účel objektu 

 

Objekt bude slouţit jako kulturní centrum, vstup do skanzenu, obchod, restaurace a 

technické zázemí pro vaření, hygienu a řízení objektu. V části kulturního centra objektu bude 

obsaţena celá historie dolu Jan Šverma v Ţacléři a dále zde budou prostory pro konání výstav 

a společenských akcí. Vstup do objektu spojuje restauraci, obchod a kulturní centrum. 

Restaurace je rozdělena do dvou částí a to běţný prostor pro stravování a salonek. Technické 

zázemí slouţí k vaření, úklidu, administrativě, skladování a jako zázemí pro zaměstnance. 

Projektová dokumentace však řeší pouze tyto části: obchod, restauraci a technické zázemí.  

 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Objekt se skládá z několika částí, a to ze vstupní části, ze které lze pokračovat do 

restaurace nebo do kulturní části s obchodem, samotné restaurace (cca. 110 míst) s provozem 

a šatnami zaměstnanců, kulturní části se dvěma expozicemi a vstupem do hornického 

skanzenu, které jsou nasvíceny přirozeným osvětlením pomocí světlíků, a obchodem. Součástí 

stavby je budova administrativy s odděleným provozem.  

Princip návrhu je zaloţen na snadném pohybu a intuitivní orientaci v prostoru, tvar 

objektu a vstup do něj řešen tak, aby přirozeně lákal návštěvníka ke vstupu. Další kriterium 

návrhu spočívá v tom, jakým způsobem odlišit objekt od ostatních a usnadnit tak 

návštěvníkovi orientaci, nalákat ho a nabídnout mu nový záţitek, návštěvník zkrátka sám 

musí cítit, ţe zde stojí něco úplně jiného, krásného co ještě neviděl a na základě těchto vjemů 

musí chtít shlédnout budovu zvenku i zevnitř se vším co ve svých útrobách skrývá.  

Celý objekt, a kulturní část obzvláště organicky vyrůstá z hmoty skanzenu a z úrovně 

náměstí a je s ní propojen. 
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Výčnělky (světlíky) na střeše kulturní části svým tvarem evokují tyčící se komín 

areálu, těţební věţe a rampy nakloněné jako budoucnost hornictví u nás. Světlíky, vevnitř 

vypadají, jako pohled horníka z šachty kde na konci vidí světýlko, avšak nejdůleţitější funkcí 

je nasvítit vnitřní expozice a navést návštěvníka na trasu prohlídky skanzenu. 

Část restaurace a obchodu je propojena se svahem a vypadá jako by z něj vyrůstala. 

Do objektu je zakomponovaná původní budova administrativy a dotváří tak celkově 

vyváţenou kompozici. 

 Při návrhu objektu nebylo snahou vytvořit strnulý pravoúhlý památník, monolit 

nebo něco podobného, ale ţijící a proudící moderní stavbu, která bude dobře slouţit i dalším 

generacím a bude stále vypadat nadčasově.  

 

Projektová dokumentace a popis konstrukcí, materiálů však řeší pouze tyto části: obchod, 

restauraci a technické zázemí. 

 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 

Kapacity:                                     - restaurace: 110 míst 

 

Zastavěná plocha celkem:             596,03 m
2
 

 

Obestavěný prostor:              3 337,768 m
3
 

 

Podlahová plocha celkem:             506,8 m
2
 

 

Odhadované náklady stavby:  11 mil. Kč 

 

Osvětlení je přes den převáţně přirozené, pouze v hygienických prostorách, 

chodbách a skladech je nutné pouţít umělé osvětlení. Během návštěvních hodin nebude 

docházet k přehřívání prostor, kde se budou zdrţovat návštěvníci a zákazníci kulturního 

centra. 
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Orientace na světové strany: 

- restaurace je svým prosklením orientovaná na východ 

- administrativa, a kuchyně jsou orientovány na západ 

 

 

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

jeho požadovanou životnost 

 

Konstrukční řešení objektu je navrţeno jako monolitická ţelezobetonová svislá a 

vodorovná konstrukce, kde jsou v některých místech pro překonání větších vzdáleností 

ocelové sloupy a vodorovné ocelové nosníky. 

 

 

Výkopy: 

 

Nejprve se musí odstranit stará komunikace, která prochází místem staveniště. Potom 

se provede sejmutí ornice z povrchu terénu do hloubky 300 mm. Po vytyčení obrysu objektu 

se provedou výkopové práce základů pomocí těţké techniky. Výkopy se provedou aţ na 

úroveň základové spáry. Potom se ručně dočistí. V místě kde bude stavba zapuštěna do svahu 

se musí nejprve pomocí štětových stěn zajistit výkop proti sesunutí zeminy. Ornice i zemina 

budou odvezeny na skládku hlušiny v areálu dolu Jan Šverma.  

 

 

Základy: 

 

Objekt bude zaloţen na základových pasech a patkách z prostého betonu C 16/20 a 

na vyztuţené podkladní základové desce, která ukončí základovou konstrukci, a na kterou 

bude natavena hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special Mineral. 

Vrstvy pod základovou deskou jsou následující: původní zemina, zhutněný štěrkopískový 

násyp tl. 150 mm, vlastní základová podkladní deska tl. 125 mm z betonu C 16/20 vyztuţená 

kari sítí 5/150. Základové pásy a patky jsou zaloţeny v různých výškových úrovních: -1,050; 

-1,400; -1,800 od ±0,000. Pásy mají nejčastější šířku 900 mm. Patky jsou vyztuţené 

betonářskou ocelí Ø18 mm a mají rozměr 1000x1000 mm. Základy jsou na výkrese č. 3 a 4. 
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Obvodové svislé nosné konstrukce: 

 

Obvodová svislá nosná konstrukce je tvořena sendvičovou konstrukcí. Jako nosná 

část slouţí monolitická stěna z vyztuţeného betonu C 20/25 tl. 300mm, která je volně 

zaloţena na hydroizolaci spodní stavby a není nijak pevně spojená se základem. Pro betonáţ 

se musí zřídit bednění. Na nosné stěně je přikotvena tepelná izolace Rockwool Fasrock LL  tl. 

120mm. Kotvy musí být speciální do betonu. Další vrstva je obvodový plášť, který celou 

svislou obvodovou konstrukci ukončuje. Obvodový plášť z pohledového betonu tl. 80 mm je 

vyztuţen kari sítí 5/100, která je přivařena pomocí ocelových trnů Ø15 mm a délky 155 mm 

z armovací výztuţe. Trny jsou před zateplením nejprve přivařeny k ocelovým destičkám, 

které jsou ukotveny při betonáţi do nosné ŢB stěny. Zateplení a betonáţ pláště se provádí aţ 

po betonáţi a zatvrdnutí stropu a atiky. Jako součást nosné obvodové konstrukce jsou také 

v místech skleněné fasády restaurace a okna v kuchyni ocelové sloupy čtvercového průřezu 

200x200 mm a tl. stěny 10 mm viz. výkres 1NP. Návrh výztuţe není předmětem této 

projektové dokumentace. 

 

Skladba stěny:    - nosné jádro vyztuţeného betonu C 20/25 – 300 mm 

 - tepelná izolace Rockwool Fasrock LL – 120 mm 

 - obvodový plášť z vyztuţeného pohledového betonu – 80 mm 

 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

 

Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny  monolitickou stěno z vyztuţeného betonu     

C 20/25 tl. 500 mm. Stěna je zaloţena tak jako obvodová přímo na hydroizolaci spodní stavby 

bez kotvení k základu. Další svislé nosné prvky jsou sloupy kruhového průřezu o průměru 

273 mm a tl. stěny 12,5 mm, které jsou ukotveny k ŢB základové desce a nesou vodorovné 

ocelové nosníky. Návrh výztuţe není předmětem této projektové dokumentace. Ukotvení a 

návrh patky sloupu není předmětem této projektové dokumentace.  
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Příčky: 

 

Vnitřní příčky jsou tvořeny betonovými lehčenými příčkovkami Ytong. Pouţity jsou 

příčkovky Ytong P2–500 tl. 100 a 200 mm. Příčkovky se zdí pomocí malty Ytong dle pokynů  

výrobce a kotví se kaţdou 2. řadu do zdiva pomocí ocelových pásků Ytong. Po strop se 

dozdívají aţ po instalaci vzduchotechniky, ta ovšem není předmětem této projektové 

dokumentace. 

 

 

Stropní konstrukce: 

 

Stropní konstrukce v celém objektu je monolitická z vyztuţeného betonu C 25/30 a 

tl. 300 mm. Stropní konstrukce je uloţena na nosných ŢB stěnách a nebo je vetknuta do 

ocelových vodorovných nosníků HEB 300. V některých místech, která jsou označeny ve 

výkrese stropu, jsou prostupy Ø200 mm pro vedení odvodnění střechy. Po vybetonování a 

zatvrdnutí stropní konstrukce se po horním obvodu stropu vybetonuje atika tl. 200 mm a 

výšky 750 mm. Po odbednění stropu se povrch stropu nijak neupravuje, nechá se jako 

pohledový beton. Návrh výztuţe není předmětem této projektové dokumentace. Výkres stropu 

viz. výkres č. 7. 

 

 

Střecha: 

Střecha je navrţena jako plochá, jednoplášťová, v jedné části vegetační. 

Hydroizolace je navrţena z asfaltových modifikovaných asfaltových pásů, upřesnění ve 

skladbě. Spádová vrstva je tvořena tepelnou izolací, u skladby S2 nad technickým zázemím je 

střecha vyspádována do středu střechy a voda je odvedena pomocí střešních vpustí. Skladba 

v části vegetační plochy S1 je vyspádována pomocí tepelné izolace směrem od venkovního 

okraje střechy směrem k vnitřní nosné stěně, kde je vytvořen tepelnou izolací tl. 150mm po 

obvodě atiky rovinný pruh o šířce 450 mm.  Pruh tvoří jakýsi ţlab, do kterého je odváděna 

voda a pomocí drenáţní trubky Ø100mm je odvedena k střešním vpustím. Tepelná izolace je 

navrţena Rockwool Monrock E tl. 150 – 400mm.  
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Celková skladba S1:   - vegetační vrstva 

- substrát Dek RNSO 80 – 150 mm 

- netkaná polypropylenová textilie Filtek 200 

- nopová folie Dekdren T20 Garden 

- netkaná polypropylenová textilie Filtek 200 

- hydroizolace Elastek 50 Garden 

- tepelná izolace Rockwool Monrock E – 150-400 mm 

- pojistná hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 

- nosná ŢB vodorovná konstrukce 

 

Celková skladba S1:  - kačírek praný frakce 16-32 mm – 50 mm 

- netkaná polypropylenová textilie Filtek 300 

- hydroizolace Elastek 50 Solo 

- tepelná izolace Rockwool Monrock E – 150-350 mm 

- pojistná hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 

- nosná ŢB vodorovná konstrukce 

 

Půdorys a řezy střechou viz. výkres č. 8 a 9. Detaily střechy ve výkrese č. 11. 

 

 

Schodiště: 

 

Schodiště řešené v této projektové dokumentaci se nachází pouze u zásobovací 

rampy. Schodiště je pouze jednoramenné o 6 stupních s rozměry jednoho stupně 150x300 mm 

a to monolitické z prostého betonu C 16/20 a bude se betonovat zároveň se základy. Šířka 

schodiště je 1200 mm.  

 

 

Podlahy: 

 

Podlaha je v celém objektu jednotná a to samonivelační Anhydrit. Podlaha má 

označení P1. Vrstvy podlahy začínají na hydroizolaci spodní stavby. 
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Skladba P1:  - epoxidová stěrka šedá – 3 mm 

- samonivelační hmota Anhydrit – 67 mm 

- separační PE folie 

- izolace Rockwool Steprock ND – 80 mm 

 

 

Překlady: 

 

Překlady jsou pouţity pouze u otvorů ve stěnách tl. 200 mm a to Ytong NOP II/2/23 

v počtu 2 ks. Překlady se připevňují na zdivo pomocí zdící malty Ytong. Překlady jsou 

označeny a vypsány ve výkrese č. 5. 

 

 

Opláštění: 

 

Část obvodového pláště není tvořena pohledovým betonem ale hliníkovým plechem 

tl. 5 mm. Opláštění se nachází mezi prosklenou fasádou restaurace a oplechováním atiky. 

Hliníkové plechy jsou k sobě vertikálně přivařeny k nosné konstrukci z Jäcklových profilů 

50/30. Nosná konstrukce je opatřena hliníkovými pásky tl. 5 mm, které jsou na konstrukci 

přišroubovány, a na které jsou hliníkové plechy přivařeny. Svary jsou přebroušeny na úroveň 

hliníkových plechů a přeleštěny tak jako hliníkové plechy. Vznikne tak celistvý leklý pruh 

hliníkového plechu bez viditelných spojů. 

 

 

Hydroizolace spodní stavby: 

 

Jako hlavní hydroizolace proti zemní vlhkosti je navrţena hydroizolace z asfaltových 

modifikovaných pásů Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. Hydroizolace je natavena na 

základovou desku, která je opatřena impregnačním nátěrem Dekprimer. Hydroizolace u 

upraveného terénu je vytaţena minimálně 300 mm nad terén. U stěny, která je zapuštěná do 

terénu je hydroizolace natavena ŢB stěnu, která je opatřena impregnačním nátěrem 

Dekprimer. 
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Tepelná a kročejová izolace: 

 

Podlaha je zateplená izolací Rockwool Steprock ND tl. 80 mm fungující jako tepelná 

a zároveň kročejová izolce. Je volně poloţená na hydroizolaci. 

Obvodová svislá nosná konstrukce je zateplena izolací Rockwool Fasrock LL tl. 120 

mm, kotvena do nosné ŢB obvodové stěny. Izolace probíhá aţ po horní hranu atiky. V místě, 

kde je objekt zapuštěn do svahu, je pouţit extrudovaný polystyren Jackodur Standart KF 300 

SF tl. 120 mm, který také funguje jako ochrana hydroizolace, na kterou je nalepen.  

Na střechu je pouţita tepelná izolace Rockwool Monrock Max E v minimální tl. 150 

mm, která zároveň tvoří spádovou vrstvu střechy. Izolace je kotvena pomocí lepidla 

INSTASTIK.    

 

 

Komíny: 

 

Neřešeno. 

 

 

Výplně otvorů: 

 

Okna a vstupní dveře a skleněné stěny jsou tvořena hliníkovými profily a izolačními 

dvojskly firmy Schüco.  

Okna a venkovní prosklené stěny jsou Schüco AWS 75.SI (Uf = 1,4 W/m
2
K; Ug = 0,6 

W/m
2
K) opatřena hliníkovým venkovním parapetem a vnitřním plastovým parapetem. Vše 

vyrobeno po zaměření okna. Montáţ se všemi náleţitostmi a detaily provede firma Schüco.  

Okna a prosklené stěny jsou připevněny do osazovacího rámu z L – profilů 120x120 mm, 

který lemuje okenní otvor v nosné obvodové stěně. Rám se kotví do nosné ŢB stěny před 

zateplením a betonáţí obvodového pláště.  

Venkovní dveře jsou Schüco ADS 75.SI (Uf = 1,72 W/m
2
K; Ug = 0,6 W/m

2
K) a jsou 

součástí prosklené stěny. Montáţ se všemi náleţitostmi a detaily provede firma Schüco.   

Vnitřní prosklené stěny jsou Schüco AWS 50.NI. Vše vyrobeno po zaměření. 

Montáţ se všemi náleţitostmi a detaily provede firma Schüco.   
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Vnitřní dveře jsou Schüco ADS 50.NI a jsou součástí prosklené stěny. Montáţ se 

všemi náleţitostmi a detaily provede firma Schüco. Předběţné rozměry popsány ve výpise 

prvků.  

Běţné vnitřní dveře jsou dřevěné od výrobce Solodoor, zárubně jsou obloţkové. 

Povrchová úprava je HPL barvy šedé, odolná proti poškození. Popsáno ve výpise prvků. 

Skleněná fasáda restaurace je řešena jako bezrámové zasklení od firmy SAPA. Firma 

SAPA provede zaměření a celý návrh i s montáţí prosklené fasády. Kotvena bude do nosných 

sloupů čtvercového průřezu 200x200 mm. Pouţit bude typ Elegance 52 SX. 

 

 

Omítky: 

 

Omítky jsou pouţity pouze v interiéru a to k úpravě zděných příček Ytong. Omítka 

pouţitá na zdivo Ytong je vnitřní štuková omítka Salith MHF PII nanášená strojně nebo ručne 

ve vrstvě 3 mm. Všechny ŢB konstrukce v interiéru se nastříkají přípravkem  Sikafloor -

ProSeal-12.  

 

 

Obklady: 

 

Obklady jsou pouze vnitřní v hygienických prostorech a kuchyni. Výška obkladu a 

délka je specifikována ve výkrese podlaţí. Typ obkladu, barva a struktura bude upřesněna 

v průběhu realizaci stavby. 

 

 

Malby a nátěry: 

 

vnitřní – malby stěn 2x Primalex Plus, barva bílá 

venkovní – pohledový beton se ošeří hydrofobním přípravkem Sikagard - 702 W 

Aquaphob, coţ je vodu odpuzující koncentrát, hydrofobní hloubková 

impregnace s vynikajícím penetračním účinkem na siloxanové bázi na 

ochranu pohledového betonu. 
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Zámečnické výrobky: 

 

Všechny zámečnické výrobky jsou přesně specifikovány ve výpise zámečnických 

výrobků. Jedná se zejména o zábradlí, ocelové sloupy a nosníky. 

 

 

Klempířské výrobky: 

 

 Všechny klempířské výrobky jsou přesně specifikovány ve výpise klempířských 

výrobků. Jsou vyrobeny z plechu v úpravě titanzinku a tl. 0,7 mm firmy Rheinzink. 

 

 

Truhlářské výrobky: 

 

Podklad pro přilepení oplechování atiky je z dřevěné fošny, která je kotvena z vrchu 

do atiky. Přesná materiálová a rozměrová specifikace ve výpise truhlářských výrobků. 

 

 

Vnější plochy: 

 

Objekt je napojen na stávající komunikaci, která spojuje areál dolu Jan Śverma 

s Ţacléří a Lamperticemi. Tato komunikace končí na obsluţném dvoře u zásobovací rampy a 

to čtyřmi parkovacími místy. Komunikace pro pěší jsou z betonové dlaţby. Plochy okolo 

stavby jsou zatravněny a jsou zde vysázeny nové stromy a keře. 

 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Pouţité materiály splňují předepsané poţadavky tak, aby bylo moţné zajistit 

tepelnou pohodu uvnitř objektu a aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání energiemi 

vynaloţenými na vytápění objektu. 

Samotné výpočty součinitelů prostupu tepla stěn, stropů, střech, podlah a tepelná 

obálka budovy nejsou předmětem této projektové dokumentace.  
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Součinitelé prostupu tepla výplní otvorů: 

- okna                         Uf = 1,4 W/m
2
K; Ug = 0,6 W/m

2
K 

- dveře                        Uf = 1,72 W/m
2
K; Ug = 0,6 W/m

2
K 

 

 

f) způsob založení objektu 

 

Objekt bude zaloţen na základových pasech a patkách z prostého betonu C 16/20 a 

na vyztuţené podkladní základové desce, která ukončí základovou konstrukci, a na kterou 

bude natavena hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special Mineral. 

Vrstvy pod základovou deskou jsou následující: původní zemina, zhutněný štěrkopískový 

násyp tl. 150 mm, vlastní základová podkladní deska tl. 125 mm z betonu C 16/20 vyztuţená 

kari sítí 5/150. Základové pásy a patky jsou zaloţeny v různých výškových úrovních: -1,050; 

-1,400; -1,800 od ±0,000. Pásy mají nejčastější šířku 900 mm. Patky jsou vyztuţené 

betonářskou ocelí Ø18 mm a mají rozměr 1000x1000 mm. Hladina spodní vody nezjištěna. 

Základy jsou na výkrese č. 3 a 4. 

 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí ani na okolní pozemky. Stavba při 

svém provozu nebude produkovat ţádný nebezpečný odpad. Na stavbě budou pouţity takové 

technologie, které nemají negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Vzrostlé stromy, keře a jiné v okolí stavby nebudou káceny. 

Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou 

vynášený do přilehlých kontejnerů a vyváţeny na skládku. 

Přechodný hluk vzniklý při realizaci stavebních prací vzniká z pouţitých stavebních 

strojů a zařízení. 

Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

 

Zásady pro nakládání s odpady: 

- minimalizovat vznikání odpadů 
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- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

 

h) dopravní řešení 

 

Objekt je napojen na stávající komunikaci, která spojuje areál dolu Jan Śverma 

s Ţacléří a Lamperticemi. Tato komunikace je opravena a do objektu je zakončena v podobě 

obsluţného dvoru, který slouţí jednak k zásobování objektu, ale i k parkování. Parkoviště 

slouţí pro parkování zaměstnanců a čítá 4 místa. Parkoviště pro návštěvníky je řešeno př 

příjezdu do areálu a to jako podzemní parkoviště. K hlavnímu vstupu do objektu se lze dostat 

pouze pešky nebo na kole, neboť před objektem se nachází náměstí určené pouze pro pěší 

dopravu a cyklisty. Komunikace pro pěší jsou z betonové dlaţby. Napojení vyhovuje 

bezpečnostním opatřením.  

Vnitřní doprava není, pouze pohyb návštěvníků a zákazníku pomocí chodeb a hal. 

 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

V dané lokalitě nevznikají škodlivé vnější vlivy omezující řešenou stavbu, a které by 

si vynutily nějakou ochranu stavby. Ani při uţívání objektu není nutné zajistit nějaká opatření 

kvůli ochraně před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

Protiradonová opatření neřešena. 

 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Na stavbě se budou dodrţovat obecné poţadavky na výstavbu, bezpečnost a zdraví 

při práci na pracovišti. Zvýšená opatrnost a pozornost je nutná při pracích zejména ve výškách 

a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a jsou dále povinni pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.   
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2. Výkresová část 

 

 

a) půdorysy základů 

Půdorys řezy základů na výkrese č. 3 a 4. 

 

 

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy 

Půdorys 1NP viz. výkres č. 5, výkres střechy a řezy střechou na výkresech č. 8 a 9. 

 

 

c) řezy  

Výkres řezů viz. výkres č. 6. 

 

 

d) pohledy 

Výkres pohledů viz. výkres č. 10. 

 

 

e) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 

Neřešeno. 

 

 

f) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Neřešeno. 

 

 

g) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie,     

panoramatické pohledy apod.) 

Vizualizace viz. výkres č. 13, 14, 15, 16, 17. 
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VIZUALIZACE STAVBY 

 

nahoře – perspektiva 

dole – perspektiva 



                                                       

30 

 

nahoře - pohled z náměstí, vlevo kulturní centrum, vpravo restaurace 

dole - interiér kulturního centra 



                                                       

31 

 

Závěr 

 

Tato projektová dokumentace pro účely bakalářské práce je zpracována ve stupni 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace neřeší celý vstupní 

objekt ale jen restauraci, technické zázemí a obchod. Forma a veškeré záleţitosti odpovídají 

poţadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
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