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ANOTACE  

Úkolem mojí bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby polyfunkčního domu ve Strakonicích. Dokumentaci pro provádění stavby předcházelo 

zhotovení  dokumentace  pro stavební  povolení  a  studie objektu.  Stavba se nachází  v těsné 

blízkosti řeky Otavy a navazuje na historicky kulturní centrum města Strakonice, proto je i 

náplň polyfunkčního domu koncipována pro uspokojení potřeb nejen místních obyvatel, ale i 

turistů. Stavba přímo doplňuje strukturu  stávajícího pivovaru a tím ji dokončuje.

   Dokumentace  je  zpracovaná  dle  vyhlášky  č.  499/2006.  Stavební  výkresy  jsou 

zpracovány podle již zmíněné vyhlášky.

Papoušek  J.:  dostavba  pivovaru  Strakonice  :  Bakalářská  práce.  Ostrava:  VŠB  – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2011

ANOTATION  

The  task  of my thesis is  the development  of  project documentation for the 

implementation of a multifunctional building a house in Strakonice.  Documentation for the 

implementation  of  the building prior  to construction documents  for building permits and 

building studies.  The building is located near the Otava River and connects the historic and 

cultural center  of the  town of  Strakonice,  therefore, is filling multifunctional building 

designed to meet the  needs  of not  only locals but also tourists.  The  building directly 

complements the  existing structure  of the brewery and it completes.

    The  documentation  is processed according  to Decree No. 499/2006.  Construction 

drawings are prepared in accordance with the above-mentioned decree.

Papousek J.: completion of the brewery Strakonice: Thesis. Ostrava: VSB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2011

Práce má 56  stran,  klíčová  slova:  polyfunkční,  urbanismus,  Strakonice,  Otava, 

pivovar, nábřeží.
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1. ÚVOD

Zadání mé bakalářské práce se týká polyfunkčního domu v centru Strakonic, v přímé 

návaznosti  na  stávající  pivovar  Dudák,  nadjezí  řeky Otavy a  historicko  kulturní  centrum 

města Strakonice. Parcela se dotýká funkčně velmi pestrého území, nachází se zde zmíněný 

historicky hodnotný areál objektů pivovaru, přírodní biokoridor řeky Otavy vstupující touto 

lokalitou do města od rekreační oblasti rybníky, dále historicky nejzajímavější Velké náměstí 

a přes nově zbudovanou lávku pro pěší, přístup k západní bráně Strakonického hradu. Tento 

kompilát přírodních a kulturních podmínek parku, nadjezí a kulturního jádra města, zavdává 

úkol vyřešit provoz a náplň lokality s mimořádnou péčí a pokorou ke stávajícím strukturám, 

mou  výzvou ale  zároveň bylo  tuto  lokalitu  vyřešit  účelně  a  s důrazem na  soudobý výraz 

objektu a jeho bezprostředního okolí. 

Práce se skládá z několika částí.Textová část obsahuje čtyři hlavní kapitoly. Poslední a 

nejdůležitější  kapitola  s názvem „Dokumentace  pro  provádění  stavby“  popisuje  samotnou 

stavbu podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Tato kapitola je rozdělena do šesti 

částí podle zásad již zmíněné vyhlášky na: A-Průvodní zpráva, B-Souhrnná technická zpráva, 

C-Situace stavby, D-Dokladová část, E-Zásady organizace výstavby, F-Dokumentace objektu. 

Dále  výkresová  část:  G-specializace,  obsahuje  stavebně  technické,  konstrukční  a 

architektonické řešení detailu vybrané části stavby.

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla urbanistická studie, studie stavby, 

která byla zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba III a IV a část dokumentace pro 

stavební povolení  - Ateliérové tvorba  Va.
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.1.  Charakteristika města Strakonice

Poloha a dostupnost:

Město Strakonice leží v Jihočeském kraji na soutoku řek Otavy a Volyňky. Je 

vzdáleno zhruba 60 km od Českých Budějovic, 80 km od Plzně a 110 km od Prahy. 

Základní geografické údaje 

-zeměpisná šířka:   49°16´s.š. 

-zeměpisná délka:  13°53´v.d. 

-nadmořská výška: 390 – 430 m.n.m 

-rozloha je 3 468 ha

Vlakové nádraží se nachází v ulici Nádražní. Vlaky z nádraží se rozjíždějí do 4 směrů 

- Březnice, České Budějovice, Plzeň, Volary. Každé dvě hodiny odjíždějí rychlíky do 

Českých Budějovic a Plzně.Autobusové nádraží je umístěno v ulici U Nádražní. Ze Strakonic 

je přímé spojení do Brna, Českých Budějovic a Prahy. 

Historie: [1]

Četné archeologické nálezy svědčí o osídlení podél řek již v době prehistorické. Od té 

doby se zde vystřídalo mnoho kultur. Vzpomínkou na poslední slovanská osídlení jsou dnes 

již jen dochované zbytky hradišť a sejpů po rýžování zlata. 

Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které 

se spojily v poddanské město Strakonice. Vývoj města začíná v druhé polovině 12. století, 

kdy rod Bavorů začíná budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou 

část  strakonického hradu řádu maltézských rytířů.  Město se dožilo největšího rozkvětu za 

vlády Bavora II.,  který se těšil  velké přízni  krále Přemysla  Otakara II.  V roce 1367 byla 

Strakonicím potvrzena Bavorem IV. městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem 

velkopřevorů řádu, kteří postavily renesanční věž Jelenku. 

Pozdější vývoj města dokládá i dnes zřetelná původní zástavba, kde bychom marně 

hledali pravidelné ulice. Naopak jsou zde patrné znaky bývalého poddanského města, které 

vznikalo postupným sloučením čtyř menších.
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Důležitým městským právem bylo  právo na vaření  piva.  Ve Strakonicích  můžeme 

vystopovat  jeho  počátky  již  kolem  roku  1367,  kdy  Strakonice  získaly  právo  várečné. 

Měšťanský pivovar (založený v roce 1649) přetrval až do dnešní doby.

Průmysl: [2]

Ve Strakonicích má tradici především průmysl textilní, strojírenský a pivovarnictví.

Textilní  průmysl  zde zastupuje Fezko,  a.  s.,  které  začalo  roku 1812 vyrábět  slavné Fezy. 

Vyráběly se také barety a jiné pokrývky hlavy, přikrývky, pleten zboží a vlněné látky.

ČZ  (neboli  Česká  zbrojovka)  byla  založena  roku  1919.  Ze  začátku  vyráběla  jen 

pistole, vzduchovky a pak i automatické zbraně. Od roku 1929 dělá firma jízdní kola a od 

roku 1932 i motocykly, které největší slávy dosáhly v 5. a 60. letech. V roce 1946 byl podnik 

znárodněn a ukončila se výroba zbraní. V 80. letech dochází k útlumu výroby motocyklů a 

firma se soustředila na produkci řetězů, nástrojů, forem, odlitků a obráběcích strojů k výrobě 

autokomponentů – převážně převodových skříní a turbodmychadel.

Památky: [3]

Hrad  byl  založen  ve  13.  století  na  soutoku  Otavy  a  Volyňky.  V  roce  1243  byla 

darována část hradu Bavorem I. a jeho manželkou Bolemilou řád maltézských rytířů. Od roku 

1421  je  hrad  sídlem  velkopřevorů.  Stavební  úpravy  byly  ukončeny  1714–1721  barokní 

zámeckou  přístavbou,  čímž  současná  podoba  hradu  kombinuje  prvky  několika 

architektonických  slohů.  Hrad  byl  dvakrát  dobyt  a  zpustošen.  Dnes  v  jeho  areálu  sídlí 

především Muzeum středního Pootaví a od roku 1995 se stal celý areál prohlášen za národní 

kulturní památkou. 

Židovské město. Židé zřejmě žili ve Strakonicích již od středověku, asi od poloviny 

15.století.  První  konkrétní  písemná  zmínka  o  přítomnosti  Židů  však  pochází  ze  zápisu  v 

knihách řádu maltézských rytířů z r.1509. Židovské osídlení a židovská náboženská obec zde 

pak existovala kontinuálně až do nacistické okupace. V r.1724 zde žilo 12 židovských rodin, v 

r.1832 asi 25 rodin, v r.1880 zde bydlelo 222 židovských obyvatel, v r.1900 bylo napočítáno 

194 obyvatel židovské víry, v r.1930 se ještě 169 zdejších občanů hlásilo k judaizmu a těsně 
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před  německou  okupací  ve  městě  žilo  na  79  Židů.  Židovské  ghetto  bývalo  naproti 

Strakonickému hradu, po obou stranách řeky Volyňsky. 

2.2. Přírodní podmínky

Město Strakonice patří  do klimatického mírného pásma,  které  je  typické  střídáním 

ročních období. Na toto území má i vliv Atlantický oceán, který ovlivňuje území změnami 

počasí. Průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo +8 °C až 0 °C. Průměrný počet srážek 

je v této oblasti 900 – 1400 mm ročně.

2.3. Poloha a popis pozemku

Pozemek se nachází na severozápadě města Strakonice. Volba této parcely proběhla 

po  důsledném  zvážení  všech  okolních  vlivů,  dále  také  pro  jedinečnou  možnost 

architektonické kompozice v souvislosti s návaznostmi na: Katovickou třídu, lávku pro pěší 

k hradu, nábřežní cyklostezku a turistickou trasu, nadjezí řeky Otavy, blízkost pivovarského 

komplexu,  kulturně  historickou  část  města  a  klidovou  zónu  parku.  Pozemek  je  pokryt 

travnatým porostem a vrostlou zelení,  jež bude v maximální  míře zachována.  Pozemek se 

nachází  v katastrálním území  Strakonice  pod kategorií  jiné  plochy.  Pozemek je  v mírném 

spádu k řece Otavě a je v území zasaženého možností stoleté vody, proto bylo tyto podmínky 

nutno vyřešit v návaznosti na bezprostřední okolí pivovaru.

3. ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ

3.1.  Širší vztahy

Podklady pro urbanistické a architektonicky technické řešení oblasti byly dokumenty 

získané na úřadech a informačních centrech (katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí, 

uzemní plán města Strakonice, průvodce). Dále pak fotodokumentace stavu okolí a informace 

získané  z internetu  z  těchto  materiálů  byly  provedeny rozbory širších vztahů okolí  města 

Strakonic.

Stavba  byla  navržena  v tomto  rozsahu  a  území  především  pro  vytvoření  nového 

generátoru  ve  stávajícím  území,  tak  aby  vhodně  doplnil  celkově  fungující  generátory  a 

vzájemně je propojila, to bylo dáno jedinečným umístěním ve stávající zástavbě.

14



Dalšími důvody pro volbu tohoto pozemku bylo reálná usazení v centru města, kde 

stavba polyfunkčního domu bude snadněji prosperovat, než v nepřístupných lokalitách.

Obr. 1 – SITUACE širších vztahů

4. POŽADAVKY NA PROSTORY JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

4.1.  Požadavky jednotlivých konstrukcí a místností

Nezbytnou součástí práce je definovat požadavky jednotlivých vzniklých funkcí. Které 

jsou ve stavebním celku umístěny,   jejich požadavky a vzájemná úskalí,  tak aby provoz a 

výstavba budovy neohrožovaly zdraví a splňovaly normy pro komfortní užívání stavby.

Nosná konstrukce:

 požární odolnost nosných konstrukcí spočte požární technik

 příčky musí být odolné proti ohni min 15 minut

 konstrukce je z důvodů své tvarové typičnosti monolitická železobetonová
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Další požadavky na konstrukci:

 nejméně dvě schodiště uvnitř budovy

 dveře chodeb, hal, schodiště únikových cest nesmí mít práh

 schodiště je třeba oddělit od chodeb dveřmi, které se otevírají do prostoru schodiště, 

ale ne na nástupní schod

 minimálně 2 únikové cesty

 ke schodišti je nutné dojít ve dvou směrech, úniková cesta od schodiště nesmí být delší 

než 20 m (u nových staveb možné povolení na zdvojnásobení této délky)

 únikové dveře nesmějí mít práh a musí být otevíravé ve směru cesty úniku 

 doporučuje se rovný podhled pro instalace (vzduchové ventilace, atd.)

Kuchyně:

 vybavení dle detailních výkresů gastro veškerou potřebnou technikou

 rozdělení na špinavé a čisté části zásobování kuchyně

 trasy pro zaměstnance se nesmí křížit s nečistými provozy zásobování

 oddělení studené, teplé a dezertové kuchyně

 zajištění odpadového hospodářství

 suché a chladné sklady ve velikostech nutných pro objem porcí vařených v kuchyni 

Biliárový klub:

 minimální nutná plocha kolem biliárových stolů, odstup 1,4 m od stolu

 dobrá viditelnost hry, umělé osvětlení

 dobré odvětrání prostor, přímé, nepřímé – okna a klimatizace (prostory kuřácké)

 úprava pod hracími stoly korky nebo koberci

 dostatečná světlá výška místnosti 3 m

 požární řešení samo zhášecími zařízeními.

Šatna:

 společná

 možné umělé osvětlení

 čistá část šaten

 Počet skříněk jako pracujících.
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WC:

 dobré odvětrání (přímé nebo umělé)

 záchody od pracoviště musí být vzdáleny max. 120 m a musí být v každém podlaží

 3 sedadla na 31 až 50 žen (každých 30 žen navíc jedno sedadlo)

 2 sedadla na 11 až 50 mužů (každých 50 mužů navíc jedno sedadlo), pisoáry o stejné 

délce jako sedadla (na 1 sedadlo se počítá 60 cm délky žlabu)

kanceláře:

 vhodné pracovní podmínky, dostatečné osvětlení pracovního místa

 dostatečná světlá výška, dle plošnosti kanceláře 2800 mm

Odpočívárna, svačírna:

 sedací nábytek, vařič, chladnička, vodovod, kuchyňka

 místo pro odpočinek a svačinu

5. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
a) Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

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

majetkoprávních vztazích, 

c) Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

d) Splnění požadavků dotčených orgánů

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí podle §104 odst. 1 stavebního 

zákona

g) Věcné a časové vazby výstavby 

h) Doba výstavby a popis postupu stavby

i) Statistické údaje
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA  A PROJEKTANTA 
Název stavby: Dostavba pivovaru Strakonice

Stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby

Umístění stavby: Strakonice, ulice Katovická 22 Strakonice 

Investor:  Statutární město Strakonice, Velké náměstí 12, Strakonice 

654 25

Projektant: Jiří Papoušek

Charakteristika stavby: Polyfunkční  dům  o  třech  nadzemních  podlažích  a  jednom 

podzemním podlaží.

Parcelní číslo: 227/3, 227/1,375/1 

Katastr: Strakonice, katastr nemovitostí, pozemkový katastr

Kraj: Jihočeský

Termín realizace 5/2012 – 8/2014

Základní charakteristika stavby. Předmětem projektové dokumentace je návrh 

polyfunkčního domu zahrnujícího kanceláře, prodejní plochy, kavárnu, vinárnu, pivovarskou 

restauraci, biliárový klub a beuty salon. Dům je dostavbou současného stavu pivovaru, v části 

nadstavbou. Dům respektuje návaznost na turistické trasy, řeku, park, pivovar a staré město, jeho 

urbanistickým podkladem je studie z minulého semestru.

 

Po  architektonické  stránce  byl  dům vyřešen  jako  čtyřpodlažní  objekt  s 1pp  celým 

přístupným  od  řeky  a  1np  přístupným  od  pivovarského  náměstí.  Dům  je  ideově 

charakterizován,  jako landskype model  s pochozí  střechou přístupnou jako veřejný prostor 

z parku.

Materiály použité na stavbu domu: Nosné konstrukce ze železobetonu,  a kovových 

profilů. Skleněné plochy vyhotoveny strukturálním zasklením. Dřevěné podlahy teras. Plášť 

upraven, obložením kamenným obkladem.

b) CHAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Území se nachází v centrální poloze města Strakonice, parcela je v přímé návaznosti 

na  stávající  pivovar  Dudák,  nadjezí  řeky  Otavy  a  historicko  kulturní  centrum  města 

Strakonice.  Parcela  se  dotýká  funkčně  velmi  pestrého  území,  nachází  se  zde  zmíněný 
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historicky hodnotný areál objektů pivovaru, přírodní biokoridor řeky Otavy vstupující touto 

lokalitou do města od rekreační oblasti rybníky, dále historicky nejzajímavější Velké náměstí 

a přes nově zbudovanou lávku pro pěší, přístup k západní bráně Strakonického hradu. Tento 

kompilát přírodních a kulturních podmínek parku, nadjezí a kulturního jádra města, zavdává 

úkol vyřešit provoz a náplň lokality s mimořádnou péčí a pokorou ke stávajícím strukturám. 

Informace  o  sousedních  parcelách  viz.  Informace  o  parcelách  KN  v dokladové  části 

projektové dokumentace. Parcela je zasíťovaná vyjmuta z půdního fondu.

Ze severní  strany území  protíná  Katovická  třída,  dnes  čtyřproudová  radiála,  dělící 

centrální území na dvě části, u té se postupně počítá s odlehčením dopravy a upravením do 

podoby dvouproudé ulice v souvislosti s výstavbou severního obchvatu města. Dále je území 

uzavřeno  historickou strukturou pivovaru  e západní stany, na který s výstavbou navazujeme 

a řekou Otavou ze stany jižní

Plánovaný objekt bude zpřístupněn po nynější zásobovací komunikaci pivovaru, která 

se konvertuje v ulici a po nábřeží řeky Otavy a po nábřežní stezce pro pěší.

c) ÚDAJE O PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ
Základní požadavky investora 

Zbytky původní projektové dokumentace pivovaru

Snímek z katastrální mapy

Dopravní komunikace: Vjezd  ke  stavbě  bude  řešen  z nynější  asfaltové  komunikace 

sloužící jako vjezd na pivovarský dvůr, parkování bude řešeno 

15 parkovacími místy včetně míst pro hendikepované na úrovni 

příjezdové komunikace ve formě příčného stání.

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  do  splaškové 

kanalizace. Dešťové vody budou odváděny do řeky.

Radon z podloží: Provedený průzkum potvrdil  nízké ohrožení  pronikání  radonu 

z podloží. Nejsou proto potřeba speciální opatření.
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Geologický průzkum: Proveden zjednodušený průzkum. Do hloubky základové zprávy 

nebyla  nalezena  hladina  spodní  vody,  Podloží  tvoří  jílovitý 

štěrk, stav zemního tělesa v oblasti nadjezí je trvale konstantní 

bez aktivních změn.

d) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Napojení na vedení elektroinstalačních sítí a vodovodu bude navrženo podle vyjádření 

správce sítě. Regulativ území je splněn v plném rozsahu. Dále bude stav posouzen vyjádřením 

dotčeného provozovatele.

e) SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Navržené řešení plně vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. Jsou dodrženy 

tyto požadavky:

 připojení staveb na sítě technického vybavení

 oplocení pozemku

 mechanická odolnost a stabilita

 požadavky pro ochranu zdraví a životního prostředí 

 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

 ochrana proti hluku a vibracím

 bezpečnost při provádění a užívání staveb

 úspora energie a tepelná ochrana

 příčky, stropy, základy, střechy, výplně otvorů, zábradlí, výtahy,   

 únikové cesty

f) SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE
Tato projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. Veškeré doposud 

známé  požadavky  jsou  zpracovány  v dokumentaci,  případně  budou  doplněny.  Územní 

regulativy jsou splněny zcela.

g) ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY
Stavba polyfunkčního domu není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Je 

pouze nutné provést navržené připojení přípojkami k objektu před dokončením stavby.
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h) LHŮTA VÝSTAVBY
Předpokládá se zahájení stavby v 5/2012 a ukončení 8/2014. Jednotlivé práce musí na 

sebe  navazovat  v obvyklé  stavební  technologii  a  jejich  provádění  bude  koordinovat 

stavbyvedoucí podle předem zhotovené dokumentace a časového harmonogramu. Na stavbě 

se uvažuje, že bude pracovat současně více subdodavatelů. Bude tedy objednán a smluvně 

ujednán  koordinátor bezpečnosti práce.

i) STATISTICKÉ ÚDAJE
 Orientační náklady na stavbu 68 250 000 Kč

 Zastavěná plocha řešeného dilatačního celku 742,5 m2 

 Zastavěná plocha celkem 1420,5 m2

 Obestavěný prostor 11 095 m3

 Podlahová plocha místností 2824 m2

 Plocha pozemku 5 682 m2  

 Procento zastavěnosti celkem 19,6 %

 Plochy podlaží 1.PP celkem 1230 m2

1.NP celkem 830 m2

2.NP celkem 523 m2

3.NP celkem 241 m2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

2) Mechanická odolnost a stabilita

3) Požární bezpečnost

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5) Bezpečnost při užívání

6) Ochrana proti hluku

7) Úspora energie a ochrana tepla

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

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10) Ochrana obyvatelstva

11) Inženýrské stavby (objekty)

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA  A PROJEKTANTA 
Název stavby: Dostavba pivovaru Strakonice

Stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby

Umístění stavby: Strakonice, ulice Katovická 22 Strakonice 

Investor:  Statutární město Strakonice, Velké náměstí 12, Strakonice 

654 25

Projektant: Jiří Papoušek

Charakteristika stavby: Polyfunkční  dům  o  třech  nadzemních  podlažích  a  jednom 

podzemním podlaží.

Parcelní číslo: 227/3, 227/1,375/1 

Katastr: Strakonice, katastr nemovitostí, pozemkový katastr

Kraj: Jihočeský

Termín realizace 5/2012 – 8/2014

Základní charakteristika stavby. Předmětem projektové dokumentace je návrh 

polyfunkčního domu zahrnujícího kanceláře, prodejní plochy, kavárnu, vinárnu, pivovarskou 

restauraci, biliárový klub a beuty salon. Dům je dostavbou současného stavu pivovaru, v části 

nadstavbou. Dům respektuje návaznost na turistické trasy, řeku, park, pivovar a staré město, jeho 

urbanistickým podkladem je studie z minulého semestru.

 

Po  architektonické  stránce  byl  dům vyřešen  jako  čtyřpodlažní  objekt  s 1pp  celým 

přístupným  od  řeky  a  1np  přístupným  od  pivovarského  náměstí.  Dům  je  ideově 

charakterizován,  jako landskype model  s pochozí  střechou přístupnou jako veřejný prostor 

z parku.

Materiály použité na stavbu domu: Nosné konstrukce ze železobetonu,  a kovových 

profilů. Skleněné plochy vyhotoveny strukturálním zasklením. Dřevěné podlahy teras. Plášť 

upraven, obložením kamenným obkladem.
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1) URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNĚ   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) Zhodnocení staveniště

Území  se  nachází  v centrální  poloze  města  Strakonice,  parcela  je  v přímé  návaznosti  na 

stávající pivovar Dudák, nadjezí řeky Otavy a historicko kulturní centrum města Strakonice. 

Parcela se dotýká funkčně velmi pestrého území, nachází se zde zmíněný historicky hodnotný 

areál objektů pivovaru, přírodní biokoridor řeky Otavy vstupující touto lokalitou do města od 

rekreační  oblasti  rybníky,  dále  historicky  nejzajímavější  Velké  náměstí  a  přes  nově 

zbudovanou lávku pro pěší,  přístup k západní  bráně Strakonického hradu. Tento kompilát 

přírodních  a  kulturních  podmínek  parku,  nadjezí  a  kulturního  jádra  města,  zavdává  úkol 

vyřešit  provoz  a  náplň  lokality  s mimořádnou  péčí  a  pokorou  ke  stávajícím  strukturám. 

Informace  o  sousedních  parcelách  viz.  Informace  o  parcelách  KN  v dokladové  části 

projektové  dokumentace.  Parcela  je  zasíťovaná  vyjmuta  z půdního  fondu.  Pozemek   je  o 

celkové výměře 5 682 m2

Ze severní  strany území  protíná  Katovická  třída,  dnes  čtyřproudová  radiála,  dělící 

centrální území na dvě části, u té se postupně počítá s odlehčením dopravy a upravením do 

podoby dvouproudé ulice v souvislosti s výstavbou severního obchvatu města. Dále je území 

uzavřeno  historickou strukturou pivovaru  e západní stany, na který s výstavbou navazujeme 

a řekou Otavou ze stany jižní

Plánovaný objekt bude zpřístupněn po nynější zásobovací komunikaci pivovaru, která 

se konvertuje v ulici a po nábřeží řeky Otavy a po nábřežní stezce pro pěší.

Na ploše budoucího místa stavby se provede skrývka ornice tloušťky 15 cm. Ornice se 

uloží na pozemku a bude použita později pro terénní a zahradní úpravy.

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Jedná  se  novostavbu  budovy  polyfunkčního  domu  v jádrovém území  obce,  stavba 

navazuje  na  urbánně  řešené  území  charakterizované  regulačním  plánem  a  návrhem 

regulačního  plánu řešeným jako studentská  práce  ve III.  Semestru  (přiložen).Stavba  bude 

provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní správy. 
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          Z urbanistického hlediska je objekt na jádrovém území obce. Jedná se o čtyřpodlažní 

podsklepenou  budovu,  což  respektuje  současnou  hmotovou  situaci  navazujícího  tělesa 

pivovaru. Umístění objektu je na styčníku turistických tras, tras významných pro pěší provoz 

ve městě a na hranici historické urbanistické struktury a nadjezí řeky Otavy, tato situace se 

odráží v celkové koncepci objektu a především jeho náplni

Z architektonického hlediska je rozdělen do několika hmot a vychází ze studie stavby 

ze ateliéru att. IV (přiloženém). Stavbaře určená tvarem pivovaru a jeho liniové koncepce, ta 

přechází  v hlavní  hmotu  stavby,  která  na  východní  straně  proniká  do  úrovně parku.  Tato 

hlavní hmota respektující hmotový charakter pivovaru, je dále doplněna hmotou prosklené 

části  oddělené od hmoty původní  átriem,  které slouží  jako vstupní  koridor  pro jednotlivé 

funkce. Tato hmota je blíže k městské struktuře, a klidové zóny parku, proto je tato hmota 

charakterizována strukturálním celoplošným opláštěním, tak aby zrcadlila  okolní prostředí. 

Další částí objektu je na první hmotě umístěná odlehčená opět strukturálně celo prosklená část 

kanceláří.

Vlastní objekt obsahuje:

1.PP: Biliárový  klub – hernu s obsluhovaným barem,  kavárnu s cukrárnou,  varnou 

kuchyň, átrium, vinný sklep, wc muži, wc ženy, wc invalidé, komunikační jádro s chodbou a 

schodištěm, suché a chladné sklady, šatny a zázemí pro personál.

1.NP: Komerční prostory k pronajmutí, zázemí komerčních prostor ss komunikačním 

jádrem, skaldy či kancelářské místnosti, kuchyňku s denní místností, wc pro zaměstnance a 

sociální zařízení, átrium, odbytovou část restaurace, komunikační jádra, jednotlivých úseků 

budovy.   

2.NP: Kancelářské komerční prostory k pronájmu, wc a sociální zařízení, kuchyňku a 

denní místnost, komunikační jádro, pochozí střechu, beuty salon.

3.NP: Kadeřnický salon spojený vnitřním schodištěm s beuty salonem.
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c) Stavebně technické řešení

Výkopy: Byl   proveden   jednoduchý   geologický  průzkum.  Z něj  byly  zjištěny 

základové  poměry  a  následně  určen  postup  a  charakter  prací.  Výkopy  se  důvodu  malé 

hloubky nemusí pažit, pouze v severní straně výkopu, který je hluboký 3,8 m bude provedeno 

svažování pod úhlem menším, než je úhel přirozené svažitosti zeminy.   Dále byla zjištěna 

hladina  podzemní  vody,  která  je  pod úrovní  základové  spáry,  přesně  v -2,6  m -  -1,2  m. 

Výsledky intenzity radonu prokazují nízkou intenzitu radonu a žádný výskyt methanu, proto 

není  třeba  provádět  speciální  ochranná  opatření.  Po  vytyčení  obrysu  objektu  se  sejme 

z povrchu terénu v místě stavby ornice do hloubky 15 - 30 cm. Ornice a zemina z výkopu 

zůstane deponovaná na pozemku majitele, bude použita pro úpravu okolí. Veškerý vytěžený 

kámen bude použit do zhutnění tělesa pod desku nesenou základovým pasem.

Výkopy budou po sejmutí ornice hloubeny na úroveň základové spáry. Výkopy pro 

základové pasy budou prováděny ve třech pracovních záběrech, Skrývka ornice, skrývka na 

hranici danou výkresovou dokumentací a výkopy pasů, výkopy a jejich velikost se odečtou 

z výkresu základů.

Podzemní  voda:  V přímém  okolí  stavby  se  nachází  podzemní  voda  podle 

hydrogeologického průzkumu  1,2 – 2,5 m pod hranicí základové spáry. Ryzikem ovšem je 

přívalová voda hrozící při záplavách, proto je objekt řešen, tak aby případné zasažení stoletou 

vodou, mělo co nejmenší důsledky na stabilitu a použitelnost objektu.

           Základy:  Základové Pasy budou založeny do nezámrzné hloubky, jelikož je zde 

výrazné riziko zasažení povodňovou vodou a promáčení základové konstrukce dlouhodobě, 

proto  budou  základy  řešeny  z prostého  betonu  c  25/30  vodostavebního  a  celková 

hydroizolovaná  část  bude posunuta  do úrovně +0,720 nad hranici  upraveného terénu.  Na 

základové pasy se provede deska z železového betonu v tloušťce 150 mm z betonu c  25/30 

uložena na zhutněný násep min 150 mm z kameniva frakce 32/64. do základového pasu bude

Po  obvodu  e  do  základové  spáry  zabetonován  zemnící  pásek  FeZn.  V základech  budou 

vynechány prostupy dle požadavků jednotlivých specializací.

 Svislá konstrukce: Jedná se o kombinovaný skeletový systém s konstrukcí stěnovou, 

stěny  z železobetonu  c  25/30  budou  provedeny  jako  obvodové  a  dokončeny  větraným 

izolačním  pláštěm,  sloupy  budou  také  železobetonové  a  budou  řešeny  v prostorách s 
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požadavky na plošnou variabilitu,  tedy uvnitř  objektu.  Další  nosné a  nenosné  konstrukce 

budou z tvárnic  xella  ytong  v tloušťkách  200,  100 a  300 mm,  železobetonové  zdi  budou 

v tloušťkách 300 a 500 mm, sloupy 300*300 mm konstrukce musí vyhovovat protipožárním 

podmínkám.

Stěny:  Stěny  budou  ponechány  jako  broušený  voskovaný  pohledový  beton,  u 

konstrukcí  zděných  s povrchovou  úpravou  omítkami.  Pro  sociální  zařízení  budou  stěny 

obkládány keramickými obklady pro snadnější údržbu a dodržení hygienických požadavků.

 Vodorovné nosné konstrukce:  Stropní desky, jsou železobetonové c 25/30 

v tloušťce 250 mm se skrytými průvlaky a hlavicemi, konstrukce stropů nebude mít zavěšený 

podhled, bude přiznán broušený a voskovaný beton. 

Konstrukce ploché střechy a střešního pláště: Nosná konstrukce střech je tvořena 

rovněž žb. Deskou monolitickou tloušťky 250 mm, střechy jsou doplněny izolačním 

souvrstvím dle výkresové dokumentace a výpisu střech a stropů. Minimální sklon střechy je 

2,23 % odvodnění střech, je provedeno systémem ekodren v zaatikových žlabech svedených 

do dešťového odpadního potrubí. Izolační plášť bude z PVC fólie Alkorplan 35610

          Schodiště:  V objektu jsou navržena  schodiště  jako železobetonová  monolitická 

desková  s nadbetonovanými  stupni,  statické  schéma  a  další  požadavky  budou  upřesněny 

statikem.

Izolace: 

Izolace proti zemní vlhkosti   

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím PVC hydroizolační 

fólie  Fatrafol  810,  tato  izolace  bude použita  jak  pro  svislé,  tak  pro  horizontální  izolační 

souvrství, dle výkresu detailu a výkresu skladeb podlah a stropů

Izolace proti radonu

a základě průzkumu je stanoven výsledný radonový index: nízký. Izolaci proto není navržena.

Tepelné izolace      

Podlahy: Tepelná izolace podlah bude provedena z minerální izolace Isower Uni v tloušťkách 

90/140 mm

Střecha:   Tepelná izolace střechy je navržena z EPS Rigips v tloušťkách 2*100 mm
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Akustická izolace         

Podlahy:  Navržená skladba podlah je opatřena tepelnou izolací,  která  má dobré akustické 

vlastnosti a není třeba dalších materiálů.

Stěny:  V celém  objektu  je  navržen  jeden  systém  příček  Ytong.  Jedná  se  o  cihly,  které 

poskytují odpovídající zvukovou izolaci odpovídající normám.

            Klempířské práce: Veškeré  klempířské  prvky  jsou navrženy z hliníkových plechu 

v s mokrým práškovým lakováním RAL 7005. Na venkovní parapety společnosti  Schüco je 

použita  slitina  AlMgSi5.   A po protlačení  tvaru  je  pokryt  vypalovaným lakem černošedé 

barvy. 

 Zámečnické práce:  Veškeré zámečnické výrobky jsou navrženy z oceli a opatřeny 

nátěrem dle potřeby, všechny výrobky budou dodávány od firmy Ferona. Zábradlí, venkovní 

požární schodiště, zárubně dveří, atd.

        Povrch stěn: Pohledový beton obroušený a lakovaný přírodními vosky. Dále vápeno 

sádrové omítky pro udržení vlhkostních podmínek budovy. Vnitřní stěny budou natřeny podle 

požadavků  investora.  Vnitřní  stěny  v prostorech  restaurace  a  kuchyně  musí  být  snadno 

čistitelné,  omyvatelné  a  podle  potřeby  i  dezinfikovatelné.  Byl  navržen  bílý  hladký, 

omyvatelný,  bezoděrný  nátěr.  Vnitřní  stěny  v prostorech  umýváren,  sprch,  toalet,  budou 

obloženy  bílým  keramickým  obkladem  dle  výběru  investora. Vnitřní stropy  ve  všech 

podlažích budou upraveny broušením a lakování přírodními vosky.

Podlahy:  Podlahy  budou  v celém  objektu  řešeny  anhydritovou  pryskyřicí 

s epoxidovou povrchovou úpravou,  podlahy budou vyhotoveny v bílé barvě s podlahovým 

topným médiem v anhydritové směsi. Přesné skladby podlah jsou vypsány ve výpisu podlah a 

stropů.

Výplně  otvorů: Je   navržen   hliníkový  okenní   profil   firmy  Schüco,  zasklený 

izolačním dvojsklem s fólií  Heat Mirror. Okna jsou v provedení výklopné, otevíravé,  pevné 

(neotevíravé). Vnitřní dveře jsou navrženy plné a prosklené dveře s prosklením. Vchodové 

jsou  prosklené  dvoukřídlé.  Dveře  budou  také  hliníkové  od  společnosti  Schüco a  budou 

usazeny v hliníkové zárubni. Specifikace zárubní, dveří a oken jsou uvedeny ve specifikacích 

výrobků a prvků.
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Větrání, vzduchotechnika: V Budově bude navržena dle potřeb jednotlivých funkcí, 

v projektu je s ní počítáno, ale nebyla náplní této práce. Větrání, bude dále řešeno jako přímé 

pomocí okenních otvorů.

Osvětlení:  Osvětlení  je z části  přímé,  pomocí  okenních otvorů a prosklených stěn, 

dále  nepřímé  lokálními  svítícími  zdroji,  pro  jednotlivé  plochy  jsou  dány  a  respektovány 

hodnoty osvětlení dle normy. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek 

obsažený v příslušné normě ČSN 360046. 

Vytápění: Vytápění bude zajištěno připojením na teplovod místní tepelné společnosti 

jehož přípojka je zakreslena v situaci.

Hygienická zařízení: Pro zaměstnance musí být k dispozici hygienická zařízení, která 

tvoří šatny, záchody, umývárny, sprchy a denní místnost. Umyvadla v prostoru hygienických 

zařízení  a  v pracovním  prostoru  jsou  vybavena  přívodem  studené  a  teplé  pitné  vody. 

Hygienická zařízení musí mít zajištěno přirozené nebo nucené větrání.

Úklidové komory: Pro úklid jsou zřízeny úklidové komory. Jedna pro špinavý prostor 

a druhá pro čistý prostor výrobny a laboratoří.

d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Elektrická  energie: Pozemek  bude  napojen  elektropřípojkou  ze  zásobovací 

komunikace. Přívod bude veden jako zemní do technické místnosti v 1PP. Investor požádá po 

provedení elektrorevize o osazení elektroměru. Příslib výkopu správcem sítě byl proveden.

Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do veřejného kanalizačního systému.

Dešťová kanalizace:  Dešťové vody budou likvidovány pomocí dešťové kanalizace 

zaústěné do recipientu, tzn. – do řeky Otavy.

Voda: Je  řešen  z městské  rozvodné  vodovodní  sítě,  ve  vlastnictví  –  Veolia  voda, 

Jihočeský Kraj. nově navrženou vodovodní přípojkou. Na vodovodní přípojce se vybuduje 1,0 

m za hranicí pozemku vodoměrná šachta.
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Plyn: Pozemek bude napojen na stávající plynovodní rozvod města.

Dopravní napojení: Pozemek je napojen na stávající komunikaci vjezdu do pivovaru. 

Ta  bude v budoucnu přeměněna  z komunikace  účelové  na  ulici  Pivovarskou směřující  na 

pivovarské náměstí,  dále je pozemek napojen pro techniku požárního sboru na komunikaci 

podél řeky – budova je tedy celá objízdná pro požární sbor.

e) Řešení technické  a dopravní infrastruktury

Stavba nezvyšuje nároky na současný stav dopravní infrastruktury.

f) Vliv stavby na životní prostředí

Stavba vyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Provoz stavby nezatíží 

nijak  životní prostředí v jejím místě. Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do veřejné 

kanalizace,  tuhý  odpad  je  ukládán  do  sběrné  nádoby  a  odvážen  na  skládku  oprávněnou 

organizací. Další odpadové hospodářství pro restauraci bude vypracováno do samostatného 

elaborátu. Stavba neobsahuje žádné zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpečného 

záření. Situace kácení a úpravy a výsadby současně přiléhajícího parku, bude řešit projekt 

EJA přikládaný k dokumentaci.

g) Bezbariérové užívání      

Je  řešeno  dle  vyhlášky  398/2009  Sb.  Budova  je  v  části  pro  veřejnost  opatřena 

výtahem, dále je přístup na střechu řešen rampou ve vyhovujícím stoupání, pro schodiště do 

komerčních prostor bude řešen bezbariérový vstup alternativně, tzn. Například schodolezem, 

či pojízdnou plošinou v případě nutnosti.

h) Průzkumy a měření     

Na  pozemku  bylo  základní  měření  možného  ohrožení  budoucí  stavby  radonem 

z podloží.  Z výsledku  vyplývá  nízkou  intenzitu  a  není  třeba  provádět  speciální  ochranná 

opatření. Dále byl  proveden jednoduchý geologický průzkum, jímž bylo prokázáno, že do 

hloubky zakládání se nevyskytuje hladina podzemní.
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i) Podklady pro vytyčení stavby     

Založení stavby bude vytyčeno oprávněných geodetem – geodetickou firmou. V místě 

stavby bude vynesena dle přiložené projektové dokumentace jak výškově, tak polohově, dle 

systému S-JTSK a BPV a to pomocí lokální vynášecí sítě napojené na síť S-JTSK. 

j) Členění stavby    

SO01 – Polyfunkční dům                                 

SO02 – Zpevněné plochy a chodníky   

SO03 – Molo nad řekou

SO04 – Teplovodní přípojka                  

SO05 – Kanalizační přípojka (odvod splaškové i dešťové vody)                                

SO06 – Vodovodní přípojka                                

SO07 – Přípojka elektrické energie + telekomunikační přípojka

SO08 – Plynová přípojka

SO09 – Terénní úpravy okolí objektu SO01                                                            

k) Vliv stavby na okolní pozemky       

Provoz stavby nebude mít nepříznivý vliv na okolní zástavbu a pozemky. 

2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Budou  používané  materiály  vždy  určené  pro  daný  typ  konstrukce  a  s atestem pro 

provádění  dotčených  prací,  monolitické  konstrukce  budou  navrženy  a  posouzeny 

autorizovaným statikem

Stavba  je  navržena  tak,  aby zatížení  na  ni  působící  v průběhu výstavby a  užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Dále je zabezpečeno to, aby po celou dobu 

životnosti  stavby  nedošlo  k  nadměrným deformacím,  poškození  jiných  částí  stavby nebo 

technických zařízení a dalšího instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce. 

3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Je řešena požárně bezpečnostním řešením, vypracovaným autorizovaným technikem. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zachována jejich požární odolnost. Případný zásah 
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požárních  jednotek  je  možný  z obslužné  přilehlé  komunikace  a  z pěší  komunikace  kolem 

celého objektu. 

Stavba obsahuje protipožární opatření, jako jsou požární úseky a únikové cesty, které 

jsou řešeny v dokumentaci PO, která není náplní této práce.

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během  realizace  stavby  zajistí  bezpečnost  práce  dodavatel,  zajistí  objednání 

koordinátora  bezpečnosti  práce.  Musí  být  dodržena  projektová  dokumentace,  vyhláška  o 

bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  (č.  309/2006  Sb.,  v  platném  znění).  Dále  budou 

respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. A ustanovení vlády  591/2006 Sb. požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Speciální pracovní úkony vyžadující 

zvláštní proškolení musí provádět pouze osoby způsobilé dané činnosti.

 Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Zamýšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, organismy a 

místní ekosystém.  Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a odvezen a ekologicky 

uložen  na  skládce.  Doklad  o  předání  odpadu  na  skládku  bude  předložen  ke  kontrole  při 

kolaudaci. Jedná se konkrétně o následují kategorie odpadu:

                                    KÓD :      NÁZEV:                          KATEGORIE:    ZNEŠKODNĚNÍ:

                                    17 05 01   vytěžená zemina                         O               odvoz na skládku

                                    17 07 01   směsný stavební odpad              N               odvoz na skládku

5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Konstrukce objektu zaručuje bezpečné užívání po celou dobu životnosti stavby. Hrozí 

pouze  obvyklá  bezpečnostní  rizika  vzniklá  zejména  nepozorností.  Vzhledem k Charakteru 

provozu, budou umisťovány do stavby schémata navigující při evakuaci a další jednoduché 

pomůcky stanovené v projektu BOZP

6) OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba  není  v žádném  směru  zdrojem  hluku,  sama  bude  proti  hluku  chráněna 

izolačním souvrstvím fasády, který je zároveň funkčně i tepelně izolační, pro výplně otvorů 

byly vybrány takové, vhodné pro dané prostředí s garancí zvukoizločních vlastností.
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7) ÚSPORA ENERGIE A TEPLA

Energetický štítek splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy podle typu 

budovy. Budova splňuje normu ČSN 730540.

8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  POHYBU

Je  řešeno  dle  vyhlášky  398/2009  Sb.  Budova  je  v  části  pro  veřejnost  opatřena 

výtahem, dále je přístup na střechu řešen rampou ve vyhovujícím stoupání, pro schodiště do 

komerčních prostor bude řešen bezbariérový vstup alternativně, tzn. Například schodolezem, 

či pojízdnou plošinou v případě nutnosti.

9) OCHRANA STAVEB PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY OKOLÍ

V přímém okolí stavby se nachází podzemní voda podle hydrogeologického průzkumu 

1,2 – 2,5 m pod hranicí základové spáry. Rizikem ovšem je přívalová voda hrozící při 

záplavách, proto je objekt řešen, tak aby případné zasažení stoletou vodou, mělo co nejmenší 

důsledky na stabilitu a použitelnost objektu.

10) OCHRANA OBYVATELSTVA

Řešení ochrany obyvatelstva tento projekt neřeší. Z hlediska havarijní situace v místě 

stavby se předpokládá využití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva v obci.

11) INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod:       

Bude  řešena  kanalizační  přípojka,  revizní  šachta  a  vnější  potrubí.  Splaškové  vody budou 

sváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody do přilehlého recipientu.

 b) Zásobování vodou:

Je řešen z městské rozvodné vodovodní sítě, ve vlastnictví – Veolia voda, Jihočeský Kraj. 

nově navrženou vodovodní přípojkou. Na vodovodní přípojce se vybuduje 1,0 m za hranicí 

pozemku vodoměrná šachta. Vedení bude zaizolováno, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. 

Po dokončení instalace a před uvedením do provozu se provedou příslušné zkoušky. 
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c) Zásobování energiemi: 

Pozemek bude napojen elektropřípojkou ze zásobovací komunikace. Přívod bude veden jako 

zemní do technické místnosti v 1PP. Investor požádá po provedení elektrorevize o osazení 

elektroměru. Příslib výkopu správcem sítě byl proveden.

d) Řešení dopravy:  

Pozemek  je  napojen  na  stávající  komunikaci  vjezdu  do  pivovaru.  Ta  bude  v budoucnu 

přeměněna z komunikace účelové na ulici Pivovarskou směřující na pivovarské náměstí, dále 

je pozemek napojen pro techniku požárního sboru na komunikaci podél řeky – budova je tedy 

celá objízdná pro požární sbor. K budově přiléhá parkoviště pro motorová vozidla, celkem 15 

parkovacích míst se dvěma pro hendikepované v příčném u pivovarské ulice.

e) Povrchové a vegetační úpravy:     

Povrchové úpravy okolí stavby si zajistí investor sám dle projektu zahradních úprav. Kolem 

objektu bude udržována zeleň dle projektu EJA zpracovávaném pro tento objekt, dále bude 

řešeno dokončení parku dle projektové dokumentace.  Vegetace bude respektovat současný 

stav, plochy osety trávou, dřeviny podmíněny výskytem v oblasti.

f) Elektronické komunikace:   

Tento projekt neřeší.

12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ  TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ

 Tento projekt neobsahuje žádné atypické provozní soubory, proto tuto položku neřeší. 

Zařízení  kuchyně  restaurace  bude  zpracováno  v samostatném  projektu  gastro  a  vychází 

z elaborátu studie.
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C. Situace
C 01 ) Situace koordinační 1/500

C 02 ) Vytyčovací plán 1/500

Situace objektu jsou umístěny v příloze pod označením C – Situace.
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D. Dokladová část
1)  Stanoviska  posudky  a  výsledky  jednání  vedených  v průběhu  zpracování  projektové 

dokumentace 

2) Průkaz energetické náročnosti budovy

Dokladovou část tento projekt neřeší.
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E. Zásady organizace výstavby
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

b) významné sítě technické infrastruktury

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona  § 15 zákona č. 309/2006 

Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

43



a)  INFORMACE  O  ROZSAHU  A  STAVU  STAVENIŠTĚ,  PŘEDPOKLÁDANÉ 

ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, DEPODINE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY 

NA STAVENIŠTĚ

Objekt bude umístěn na stavební parcele č.  227/3,  227/1, 375/1  V obci Strakonice, 

zastavěná plocha parcely je 1420,5 m2 v katastrálním území Strakonice. Vjezd na pozemek je 

z ulice Pivovarská. Parcela je situována masivním jižním svahu s převýšením 4.6 m na šířce 

budovy, viz. Výkresová dokumentace.  Staveniště bude provizorně oploceno, pro zabránění 

přístupu neoprávněných osob. Část mezideponie ornice a zemina z výkopů se bude nacházet 

na stavebním pozemku a později využita při úpravách okolí stavby, Zbylá část výkopku bude 

odvezena na skládku.

b) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Na pozemku parc. č. 227/3, 227/1, 375/1 se nenachází žádná technická infrastruktura.

c)  NAPOJENÍ  STAVENIŠTĚ  NA  ZDROJE  VODY,  ELEKTŘINY,  ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ

Před  započetím  stavebních  prací  bude  staveniště  nutno  napojit  se  na  staveništní 

přípojku vody z veřejného vodovodu pomocí provizorní přípojky s náležitou armaturou. Dále 

pak zajistit přípojku elektrického proudu ze staveništní skříně EMS. Vyúčtování za spálenou 

energii bude ošetřeno smlouvou.

d)  ÚPRAVY  Z HLEDISKA  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  TŘETÍCH 

OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE

Parcela bude ohraničena oplocením po celém obvodu a bude označena cedulemi 

,,Nepovolaných osobám vstup zakázán.“

Při provádění stavebních a montážních prací bude nutno dodržet NV č. 362/2005. Pro 

omezení  pojednávající  o  nebezpečí  pádu  z výšky,  dále  zákon  č.  309/2006  Sb.  zákon  o 

zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP)  a  zákon  č. 

591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Pracovníci musí být řádně proškoleni, a používat ochranné pracovní pomůcky 

dle předpisů BOZP.
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e)  USPOŘÁDÁNÍ  A  BEZPEČNOST  STAVENIŠTĚ  Z HLEDISKA  OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Staveništní zařízení a komunikace budou uspořádány dle všech platných norem, tak 

aby nedocházelo ke kolizním situacím a místům a tím se předešlo problémům na stavbě. 

Výkres  staveniště  se  vyhotoví  k a  nechá  se  překontrolovat  koordinátorem  BOZP. 

Dokumentace staveniště není zadáním mojí práce.

f)  ŘEŠENÍ  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ  VČETNĚ  VYUŽITÍ  NOVÝCH  A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Pro  zařízení  staveniště  budou  použity  provizorní  dočasné  objekty.  Staveništní 

kontejner, chemické WC a kontejnery na stavební odpad. Zemina ze stavby bude na staveništi 

uskladněna na vyhrazené ploše. Stavební materiál bude chráněn před povětrnostními vlivy a 

po  dokončení  stavby  bude  použit  na  okolní  úpravy.  Zemina  z výkopových  prací  bude 

odvezena na skládku k tomu určenou. Dále bude využívána první budova pivovaru jako suchý 

skald materiálu a drahého vybavení stavby.

g) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ

Zařízení  staveniště  vzhledem ke  svému charakteru  nevyžadují  stavební  povolení  a 

ohlášení.

h)  STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona § 

15 zákona č. 309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci

Práci na stavbě mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou vyučeni nebo vyškoleni 

v daném  oboru.  Je  nutné,  aby  všichni  prošli  školením  BOZP  a  školením  o  používání 

mechanických  strojů.  Je  rovněž  nutné  všechny  mechanizace  zabezpečit  proti  manipulaci 

neoprávněných osob. Při jednotlivých pracovních výkonech je nutné se řídit předpisy BOZP a 

normami vztahujícími se k určitým pracovním výkonům. Zvláštní pozornost je nutné věnovat 

dodržování technologických předpisů a jednotlivých technických listů výrobců a respektovat 

všechny technologické postupy dané statikem, projektantem a technologickými podmínkami 

jednotlivých stavebních procesů.
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i) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Před výstavbou bude z plochy určené k výstavbě sejmutá svrchní vrstva půdy. Ornice bude 

skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Tloušťka 

je určena jako 15 - 30 cm, podle hloubky do které zasahuje kvalitní půda. Výstavba bude 

provedena šetrně bez nepříznivých vlivů na životní prostředí. S odpady bude nakládáno dle 

normy č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je 

nutno  likvidovat  povoleným způsobem,  například  recyklací  nebo  uložením na  povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.

j) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DILČÍCH 

TERMÍNŮ

Předpokládaný termín zahájení stavby:      5/2012

Předpokládaný termín ukončení stavby:    8/2014

Délka výstavby : 27 měsíců
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU
F 01 A ) Výkres základů 1/50

F 01 B ) Výkres základů 1/50

F 02 A ) Výkres 1PP 1/50

F 02 B ) Výkres 1PP 1/50

F 03 ) Řez  1/50

F 04 ) Výkres stropu 2 NP 1/50

F 05 ) Výkres pohledů 1/50

F 06 ) Výkres pohledů 1/100

F 07  ) Vizualizace 

F 08  ) Vizualizace 

F 09  ) Vizualizace

G 10 ) Výpis podlah a střech

G 11 ) Výpis prvků a výrobků

G 12 ) Půdorys 1NP – DSP 1/100

G 13 ) Půdorys 2NP – DSP 1/100

Výkresy je jsou umístěny v příloze pod označením F – Dokumentace objektu
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ARCHITOKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Účel objektu 

Předmětem projektové dokumentace je návrh polyfunkčního domu zahrnujícího kanceláře, 

prodejní plochy, kavárnu, vinárnu, pivovarskou restauraci, biliárový klub a beuty salon. Dům je 

dostavbou současného stavu pivovaru, v části nadstavbou. Dům respektuje návaznost na turistické 

trasy, řeku, park, pivovar a staré město, jeho urbanistickým podkladem je studie z minulého 

semestru.

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 

Jedná  se  novostavbu  budovy  polyfunkčního  domu  v jádrovém území  obce,  stavba 

navazuje na urbáně řešené území charakterizované regulačním plánem a návrhem regulačního 

plánu  řešeným  jako  studentská  práce  ve  III.  Semestru  (přiložen).Stavba  bude  provedena 

v souladu s požadavky investora a orgánů státní správy. 

          

          Z urbanistického hlediska je objekt na jádrovém území obce. Jedná se o čtyřpodlažní 

podsklepenou  budovu,  což  respektuje  současnou  hmotovou  situaci  navazujícího  tělesa 

pivovaru. Umístění objektu je na styčníku turistických tras, tras významných pro pěší provoz 

ve městě a na hranici historické urbanistické struktury a nadjezí řeky Otavy, tato situace se 

odráží v celkové koncepci objektu a především jeho náplni

Z architektonického hlediska  je  rozdělen  do několika  hmot  a  vychází  ze studie stavby ze 

ateliéru att  IV (přiloženém).  Stavbaře určená tvarem pivovaru a jeho liniové koncepce,  ta 

přechází  v hlavní  hmotu  stavby,  která  na  východní  straně  proniká  do  úrovně parku.  Tato 

hlavní hmota respektující hmotový charakter pivovaru, je dále doplněna hmotou prosklené 

části  oddělené od hmoty původní  átriem,  které slouží  jako vstupní  koridor  pro jednotlivé 

funkce. Tato hmota je blíže k městské struktuře, a klidové zóny parku, proto je tato hmota 

charakterizována strukturálním celoplošným opláštěním, tak aby zrcadlila  okolní prostředí. 

Další částí objektu je na první hmotě umístěná odlehčená opět strukturálně celo prosklená část 

kanceláří.
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Vlastní objekt obsahuje:

1.PP: Biliárový  klub – hernu s obsluhovaným barem,  kavárnu s cukrárnou,  varnou 

kuchyň, átrium, vinný sklep, wc muži, wc ženy, wc invalidé, komunikační jádro s chodbou a 

schodištěm, suché a chladné sklady, šatny a zázemí pro personál.

1.NP: Komerční prostory k pronajmutí, zázemí komerčních prostor s komunikačním 

jádrem, skaldy či kancelářské místnosti, kuchyňku s denní místností, wc pro zaměstnance a 

sociální zařízení, átrium, odbytovou část restaurace, komunikační jádra, jednotlivých úseků 

budovy.   

2.NP: Kancelářské komerční prostory k pronájmu, wc a sociální zařízení, kuchyňku a 

denní místnost, komunikační jádro, pochozí střechu, beuty salon.

3.NP: Kadeřnický salon spojený vnitřním schodištěm s beuty salonem.

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

 Zastavěná plocha řešeného dilatačního celku 742,5 m2 

 Zastavěná plocha celkem 1420,5 m2

 Obestavěný prostor 11 095 m3

 Podlahová plocha místností 2824 m2

 Plocha pozemku 5 682 m2  

 Procento zastavěnosti celkem 19,6 %

 Plochy podlaží 1.PP celkem 1230 m2

1.NP celkem 830 m2

2.NP celkem 523 m2

3.NP celkem 241 m2

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

jeho požadovanou životnost

Nosný  systém  tvoří  železobetonový  skelet  kombinovaný  se  stěnovým  systémem. 

Ztužení  je  zajištěno  pomocí  železobetonových  stěn  a  křížem  vyztužených  žb.  stropů. 

Výplňové zdivo je tvořeno z tvárnic Ytong. Konstrukce je zateplena provětrávanou skladbou, 

kdy  pohledový  plášť  tvoří  kamenné  fasádní  desky  tl.  10  mm  s  převládajícím  rozměrem 
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2000/600 a 2000/300mm. Pro konstrukce bylo uvažováno s použitelností objektu minimálně 

70 let, proto jsou používány materiály s deklarovanou životností minimálně 100 let. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré obvodové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich tepelný odpor 

splňoval požadavky ČSN 73 05 40 a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

Okna  a  dveře  v  celém  objektu  jsou  navržena  z  hliníkových  profilů  Schuco  a  izolačním 

dvojsklem o Uf=1,6W/m²K.

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

hydrogeologického průzkumu

Proveden  zjednodušený  průzkum.  Do  hloubky  základové  zprávy  nebyla  nalezena 

hladina spodní vody, Podloží tvoří jílovitý štěrk, stav zemního tělesa v oblasti nadjezí je trvale 

konstantní bez aktivních změn.

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

Řešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny, § 14 Zk. Č. 254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 Zk. č. 

185/2001 Sb.  o  odpadech,  Zk.  č.  86/2002  Sb.  o  ochraně  ovzduší  před  znečišťujícími 

látkami.

h) Dopravní řešení

Pozemek je napojen na stávající komunikaci vjezdu do pivovaru. Ta bude v budoucnu 

přeměněna z komunikace účelové na ulici Pivovarskou směřující na pivovarské náměstí, dále 

je pozemek napojen pro techniku požárního sboru na komunikaci podél řeky – budova je tedy 

celá objízdná pro požární sbor.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce, 

zejména  vyhlášku  vyhlášku  č.  502/2006  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na 

výstavbu
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G. Specializace – Architektonický detail
G 01 ) Vizualizace

G 02 ) Úprava u základu 1/10

G 03 ) Úprava u stropu 1PP 1/10

G 04 ) Úprava u atiky 2NP 1/10

G 05 ) Úprava u paty zasklení 1/10

G 06 ) Úprava u atiky 3NP 1/10

Výkresy je jsou umístěny v příloze pod označením G – Specializace
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6. ZÁVĚR 
Touto bakalářskou prací jsem navrhl funkční a efektivní polyfunkční dům.  Zvolené 

téma mi rozšířilo obzory při navrhování občanských budov, výrobních staveb a především 

jsem  nabyl  cenných  poznatků  při  řešení  stavby  a  provozu  v oblasti  s mnoha  různými 

parametry.

Výhodou mého návrhu je koncepční řešení příznivé pro celou lokalitu v době dnešní i 

v perspektivě  budoucí.  V mém  návrhu  se  mi  podařilo  sjednotit  a  vyřešit  požadavky 

architektonické,  funkční  a  systémové,  tak  aby  budova  správně  reagovala  na  své  okolí, 

podněcovala  jeho  vývoj  a  charakter,  a  aby  byla  dlouhodobým  přínosem  v  udržitelném 

urbanistickém a architektonickém rozvoji města.

7. PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěl především poděkovat vedoucímu mé práce Panu ing. Arch. Josefu 

Kiszkovi za jeho přínos této práci a za Perfektní vedení, konzultace a korekce mojí práce, 

protože bez podobně obětavého přístupu by práce tohoto charakteru nevznikla.  Dále bych 

chtěl poděkovat konzultantům ing. Miloslavu Šindelovi a ing. Arch. Tomáši Bindrovi.

8. SEZNAM POUŽITÉHO OZNAČENÍ   
1.NP             první nadzemní podlaží

2.NP             druhé nadzemní podlaží

3.NP             třetí nadzemní podlaží

1.PP             první podzemní podlaží

apod.            a podobně

atd.               a tak dále

BOZP           bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP                bakalářská práce

BpV             výškový systém baltský po vyrovnání

C 25/30        označení betonu (concrete), válcová pevnost/ krychelná pevnost 

č.                  číslo

ČSN             (Česká) státní norma

heat mirror   izolační sklo

Kč                koruna česká
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km                kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000 metrů

m                  metr, základní délková jednotka

cm                centimetr, délková jednotka 100 centimetrů = 1 metr

mm               milimetr, délková jednotka 1000 milimetrů = 1 metr

max              maximum

M 1:50         měřítko 1:50

M 1:200       měřítko 1:200

m. n. m.        metrů nad mořem

m2                 metr čtvercový, plošná míra

PD                projektová dokumentace

Sb.                sbírka zákonů

S-JTSK        souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SO                stavební objekt 

SÚKL           stavební ústav pro kontrolu léčiv

tl.                  tloušťka materiálu

tzv.               tak zvaný (jinak řečeno) 

WC               toaleta

EPS              expandovaný polystyren

ŽB                železobeton, železobetonový

ŽP                životní prostředí

Viz               poukázání na něco řečeného, přiloženého ( odvolání )

Pt       původní terén

Ut       upravený terén 

9. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 

a) Seznam literatury

Neufert, E.: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 1995.
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staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Vyhláška č. 309/2006 Sb., v platném znění, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích.

NV 362/2005 Sb., o provádění stavebních a montážních prací

ČSN  01 342: Výkresy  pozemních  staveb  -  Kreslení  výkresů  stavební  části.  Praha:  Český 

normalizační institut, 2004.

Vyhláška č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 0532 Akustika  - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 3050 - Zemní práce  

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 

Vyhláška. 502/2006 Sb. -  O obecných technických požadavcích na výstavbu

b) Citace

[1] http://www.strakonice.net/content/historie-mesta, převzato z elaborátu studie

[2] Převzato z elaborátu studie

[3] Převzato z elaborátu studie

c) Softwarová podpora

Adobe Reader, ArchiCAD 13, MS OFFICE, Adobe Photoshop, Artlantis, Teplo 2009, 

Autocad Architecture, Google Sketch-up.

d) Použité obrázky

Obr. 1 – SITUACE širších vztahů. Převzato z elaborátu studie.
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