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ANOTACE   
 

Úkolem této bakalářské práce je tvorba projektové dokumentace pro objekt 

obchodního centra v historickém jádru Opavy. Návrhu předcházela urbanistická a 

architektonická studie. Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část 

popisuje netradiční pojetí obchodního centra a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 

Sb. Výkresová část obsahuje výkresovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu 

přiměřeném bakalářské práci.  

 Tato práce se zabývá problematikou integrace moderního obchodního centra do 

historického centra města. 

 

Klíčová slova:obchodní centrum, všesměrný pěší pohyb, zelená střecha, rampy, pohledový 

beton, bezrámové strukturální zasklení 

 

ABSTRACT   
 

            The main task of this thesis is a development of the project documentation 

relating to the construction implementation of the Shopping centre in Opava. The design 

was preceded by  the urbanistic and architectural study. The work is divided to text and 

plan part. Text part describes unconventional conception of shopping centre and the 

technical report, wrote accordint to decree 499/2006. The plan part contains plan 

documentation to the construction implementation of the building of adequate range to 

the thesis.  

 This work deals with the issue of integration modern shopping centre to the 

historical centre of the city. 

 

Keywords: shopping centre, omnidirectional movement, green roof, fair-face concrete 

structural glazing 
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1.    ÚVOD 

 

 Cílem mé bakalářské práce s názvem „Obchodní centrum, vnitroblok Horní náměstí – 

Ostroţná ulice, Popská ulice v Opavě” je urbanistické zhodnocení a návrh funkční náplně 

zmíněného území. Dále architektonický návrh objektu a dokumentace pro provedení stavby. 

 

Textová část se skládá ze dvou hlavních celků. Kapitoly 2. a 3. se zabývají popisem, 

zhodnocením území a výběrem jeho vhodné funkční náplně. V závěru třetí kapitoly je 

nastíněno i architektonické řešení objektu, které je úzce spjato se současným stavem 

pozemku. Kapitoly 4.–9. jsou dokumentací pro provádění stavby pro SO06 dle vyhlášky 

499/2006 Sb. 
[9] 

 v tomto pořadí: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace stavby, 

Dokladová část, Zásady organizace výstavby a Dokumentace objektu. 10. kapitola je závěr 

práce. 11. kapitola obsahuje vybrané vizualizace objektu. Textová část dále obsahuje Přílohu 

č. 1, kde jsou obsaţeny vybrané technické listy pouţitých materiálů a technologií. 

 

Přílohu č. 2 tvoří výkresová část, členěná do dvou částí. Výkresová dokumentace pro 

provedení stavby je řazená ve formě zaloţených výkresů. Druhou částí je architektonický 

detail a vizualizace objektu.  

 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby, zpracovaná v rámci 

předmětu Ateliérová tvorba  IV a dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová 

tvorba Va. 
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2.    SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

2.1. Charakteristika města Opava 

 

Zeměpisná poloha: 49º56´ s. š., 17º54´ v. d.  

střední nadmořská výška (centrum města): 257 m n. m. 
[1]

 

 

 

Obr. 1 – Poloha města Opavy v České republice  

 Místopis 

Opava se nachází v bývalé oblasti Sudet v Moravskoslezském kraji. Městem protéká 

řeka Opava. Většina území města se nachází ve Slezsku. Město má asi 60 000 obyvatel. 

Opava je bývalým okresním městem.
 [1]

 

 

Historie 

Počátky osídlení území spadají aţ do starší doby kamenné. Archeologické nálezy zde 

potvrzují osídlení téměř z kaţdého období pravěku. Ve středověku byla Opava kupeckou 

osadou u brodu přes řeku Opavu na „Jantarové stezce“ do Polska. První písemná zmínka o 

osadě pochází z roku 1195 n. l. Do roku 1928 byla Opava hlavním městem československého 

Slezska. Převaţující německé obyvatelstvo přivítalo v roce 1939 připojení k Německu a 
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Opava se tak stala jedním ze tří hlavních obvodních měst v Sudetech. Při osvobozování byla 

zničena téměř třetina města. Nejvýznamnějším rodákem Opavy je Petr Bezruč.
 [2]

 

 

Významné stavby 

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

 

Obr. 2 – Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
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Městská Radnice s věţí Hláskou 

 

Obr. 3 – Městská Radnice 

 

Slezské divadlo 

 

Obr. 4 – Slezské divadlo 
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Obchodní dům Breda 

 

Obr. 5 – Obchodní dům Breda 

 

 

2.2. Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek se nachází ve vnitrobloku mezi Horním náměstím a ulicí Popská. Pozemek 

sestává z několika katastrálních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Opavy. Na pozemku 

se v současné době nachází panelová administrativní stavba ministerstva zemědělství, 

energetická rozvodna a veřejné WC. Zbytek pozemku slouţí jako veřejný park a křiţovatka 

pěších tras. 

 

Obr. 6 – Ortofoto mapa stavebního pozemku 
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 Před druhou světovou válkou byl pozemek hustě zastavěn. Stála zde mimo jiné stará 

radnice a areál pivovaru. Tyto dva objekty daly jména ulicím Radniční a Pivovarská, které 

vnitroblok dělily. Po válce zmizely všechny čelní objekty směrem k Hornímu náměstí i 

objekty vnitrobloku.  

 

Obr. 7 – historická mapa pozemku 

  

V 60. letech byl vystavěn objekt obchodního domu Slezanka, který opět ohraničil 

Horní náměstí.
[3]  

Za Slezankou byl vytvořen park a výškový panelový objekt, který tvoří třetí 

dominantu Horního náměstí vedle Hlásky a konkatedrály. 
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3. METODIKA ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1. Charakteristika vstupních údajů 

 

Širší vztahy 

Dostupnost pozemku je dobrá. Střed pozemku je vzdálen od autobusové zastávky 200 

m. Dopravní dostupnost historického centra města je omezena. Centrum není průjezdné, a 

proto je doprava v něm minimální. Při současné koncepci dopravy existuje jediná příjezdová 

cesta na pozemek, a to přes ulici Čapkova a Rybí trh. V centru je nedostatek parkovacích 

ploch. V jeho severní části se nalézá parkovací dům s dostatečnou kapacitou, ale ten je 

vzdálen více neţ 500 m. 

S výjimkou obchodního domu Breda (360 m) a samotné Slezanky není v centru Opavy 

ţádné větší nákupní centrum. Drobný obchod je soustředěn mimo jiné na ulici Ostroţná. 

Historické centrum z jiţní strany obklopuje prstenec zeleně v místech původních 

městských hradeb. Park za Slezankou je v centru z tohoto hlediska výjimkou. 

  

 Historický vývoj obchodu 

 V pravěku převaţoval prostý směnný obchod zboţí za zboţí. Vznik kupectví jako 

výdělečnou činnost povaţujeme za třetí společenskou dělbu práce. Nejrozvinutější byl obchod 

v Babylonské říši, kde pouţívali peníze a dokonce prodej na splátky s úroky.  

 Ve středověku se stal obchod riskantní ţivností z důvodu přepadávání obchodníků na 

cestách. V 18. století byly na našem území sjednoceny míry a váhy a byly zavedeny první 

papírové peníze. 

 O poválečném období by se u nás dalo mluvit jako o době obchodního temna. Byly 

potlačeny zákonitosti trhu. 

 Současné velké obchodní řetězce zabírají svými prodejnami velká území. Nároky na 

dopravu a potřeba velké plochy přesouvají obchod na periferii města. Náměstí, která ještě 

před třiceti lety byla zároveň trţnicemi, tím ztrácí na významu. Další ohroţení přichází také 

z internetových obchodů. Největší internetové obchody, zaměřené na elektroniku, vykazují aţ 

40% nárust obratu ročně. 
[4]  
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3.2. Vyhodnocení vstupních údajů 

 

Hlavním cílem urbanistického řešení byla integrace moderního obchodního centra do 

historického centra Opavy a tím zabránění přelévání obchodu na periferii. Zároveň bylo cílem 

zachovat vnitroblok jako park a nevytvořit z něj neprostupnou bariéru pro pěší. Charakter 

dnešních obchodních center si vyţaduje parkoviště, proto musí vnitroblok nabízet dostatek 

parkovacích míst, a to nejen pro vlastní potřebu obchodního domu. Opava je dějištěm mnoha 

veřejných kulturních akcí, které se pro absenci vhodných prostor konají na náměstích. 

Vnitroblok by měl tedy poskytovat zázemí také pro tyto účely. 

 

 

3.3. Volba metody řešení 

 

Urbanisticko-architektonické řešení 

Uspořádání těchto funkcí na jednu plochu lze provést jen jejich vertikálním členěním. 

V podzemí je tedy rozsáhlé parkoviště a v přízemí obchodní plochy, na jejichţ střeše se 

rozkládá park s restaurací a sál pro kulturní akce s amfiteátrem. Přirozené propojení parteru a 

zelené střechy zajišťují šikmé rampy.  

 

Obr. 8 – hlavní idea projektu 
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Obr. 9 – vizualizace urbanistického řešení 

  

Architektonické řešení provozu musí především zajistit snadnou prostupnost plošného 

objektu pro pěší, coţ moderní obchodní centra neumoţňují vůbec nebo jen v omezené míře. 

Inspirací mi tedy byla zastřešená městská trţiště, kde se lidé mezi jednotlivými stánky 

pohybují volně. Moderní obchodní centra fungují spíše jako zastřešené ulice města, podél 

nichţ jsou umístěny jednotlivé kóje prodejců. Pohyb je tedy vázán na tyto chodby. Mé řešení 

kombinuje tyto dva přístupy a vyuţívá teoreticky celou plochu jako prodejní bez „mrhání“ 

prostorem pro chodby. Prakticky je ale nutné nějaké komunikační prostory zachovat z důvodu 

zásobování a komplikovaných vztahů mezi prodejci.  

 

Obr. 10  – idea prostorového a funkčního řešení 
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4. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:   Obchodní centrum Opava 

Umístění stavby: Opava, Horní náměstí, Parcelní čísla pozemků: 239/1, 239/2, 

239/3, 243/1, 243/2, 243/3, 243/43, 256/1, 256/2, 256/7, 260/2, 

260/3, 260/7, 270, 271/2 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Investor: Město Opava 

Projektant: Lumír Flagar, Tísek 244, PSČ: 74301 

Charakteristika stavby: Obchodní centrum s podzemními garáţemi, kulturním sálem a 

kavárnou 

Způsob provedení stavby: Dodavatelský, veřejné výběrové řízení 

 

 

b) Charakteristika území 

Pozemek se nachází v centru města Opava. Jeho celková plocha činí 13 416 m
2
. Na 

pozemku se nachází panelový objekt, budova technického zázemí a veřejné WC. Zbylá část 

pozemku je nezastavěná a upravena do parkové podoby. Účel i forma navrhovaného objektu 

jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Příjezd k pozemku je realizován přes ulici 

Almuţnickou, v dostupové vzdálenosti se nalézá i autobusová stanice. Pozemek se nenachází 

v záplavovém území ani jeho blízkosti. Realizace bude probíhat převáţně s vyuţitím ulice 

Popská. Voda a energie budou při výstavbě zajištěny přes stávající energetický a vodovodní 

řád. 

 

c) Údaje o průzkumech a napojení 

Dopravní komunikace:   Pozemek bude napojen a zásobován přes ulici Popská. 

Elektrická energie: Stavba bude napojena na veřejný rozvod elektrické energie 

z ulice Popská. 

Voda: V rámci výstavby bude provedena vodovodní přípojka z ulice 

Popská. 

Kanalizace: Město Opava má vybudovanou kombinovanou kanalizační síť, 

do níţ bude stavba napojena z ulice Popská. 
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Zemní plyn: Přípojka zemního plynu bude provedena z ulice Popská. 

Radon z podloţí: Průzkum provedla firma M-RAD s.r.o. Průzkum neprokázal 

riziko pronikání radonu z podloţí. 

Geologický průzkum: Průzkum provedla firma M-GEO s.r.o. Do hloubky zaloţení 

nebyla zjištěna HPV. Podloţí tvoří štěrk jílovitý. 

 

 

d) Splnění poţadavků dotčených orgánů 

Napojení na sítě NN, vodovodu a plynu bude provedeno dle vyjádření správců sítí. 

Regulativ území je splněn v plném rozsahu. 

 

e) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Navrţené řešení vyhovuje poţadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
[11]  

 

 

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

1 stavebního zákona 
[10]  

 

Návrh vyhovuje regulačním podmínkám v plném rozsahu. Napojení na sítě NN, 

vodovodu a plynu bude provedeno podle obchodně-technického vyjádření správců sítí. 

 

g) Časové vazby na související stavby 

Stavba řešeného objektu – dilatačního celku č. 6 je podmíněna výstavbou ostatních 

dilatačních celků objektu. Před započetím uţívání stavby je nutno provést přípojky na 

rozvody inţenýrských sítí a rekonstrukce zásobovacích ulic Popská a Almuţnická.  

 

h)   Lhůta stavby, popis postupu výstavby 

 Předpokládaný termín zahájení stavby je 3/2012 a její ukončení 9/2013. Postup 

výstavby bude probíhat podle tohoto zjednodušeného schématu:  

 Demolice stávajících objektů 

 Výkopové práce 

 Zakládání 

 Betonáţ monolitického nosného skeletu 

 Zateplení a hydroizolace střech 

 Montáţ skleněných fasád 
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 Montáţ prefabrikovaných betonových fasád 

 Montáţ sádrokartonových příček 

 Rozvody TZB 

 Provedení podlah 

 Provedení podhledů 

 Finální estetické úpravy vnitřních zdí (malby, obklady) 

 Provedení horních vrstev zelené střechy 

 Připojení stavby na inţenýrské sítě 

 Terénní a dokončovací práce   

 

i)    Statistické údaje 

Orientační náklady na stavbu dle propočtu činí 497 500 000 Kč.  

Zastavěná plocha: 8 837 m
2
 

Obestavěný prostor: 79 533 m
3
 

Plocha pozemku: 13 416 m
2
 

Parkovací plocha: 7 441 m
2
 

 

Stavba zahrnuje 33 jednotek prodejních ploch, společenský sál, restauraci s kapacitou 

35 hostů plus aţ 35 míst venkovního posezení v letních měsících, dále kavárnu s kapacitou 32 

hostů. Podzemní garáţe poskytují 202 parkovacích míst, z toho 10 míst pro tělesně postiţené. 
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5. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:  

 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v historickém jádru Opavy. Jeho celková výměra je 13 416 m
2
. 

Majitelem je město Opava. Pozemek je rovinatý. V současnosti se zde nachází panelový 

objekt, budova technického zázemí a veřejné WC. Zbylá část pozemku je upravena do 

parkové podoby. Hranice pozemku byly vyměřeny a označeny, proběhlo také vytyčení 

vztaţného bodu pro úroveň podlahy 1.NP. Pozemek bude během výstavby přístupný z ulice 

Popská, zbylé části pozemku jsou obestavěny stávající zástavbou.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení: 

Cílem urbanistického řešení byla integrace moderního obchodního centra do 

historického jádra města Opavy. Byla odstraněna výšková dominanta panelového domu, čímţ 

byl zdůrazněn význam konkatedrály a Hlásky, coby dominant historického centra Opavy. 

Historické funkce vnitrobloku jako skladovací a hospodářské prostory jiţ ztratily v centru 

Opavy svůj význam a jsou přestavovány většinou na parkovací plochy. Při umístění parkování 

do podzemí je tedy moţné vnitroblok zastavět. Vytvořením přístupné zelené střechy jednak 

částečně zachováme ducha místa vnitrobloku, jednak podpoříme ochlazování vzduchu v okolí 

stavby v letním období. Pozemek v současnosti slouţí jako křiţovatka pěších cest. To je 

zachováno funkčním uspořádáním obchodních ploch. Provoz obchodního domu je na pomezí 

mezi moderními obchodními centry a trţnicí. Objekt má několik vstupů a uvnitř umoţňuje 

volný všesměrný pohyb. Maximální provázanosti se střešním parkem je dosaţeno umístěním 

sedmi nástupních ramp a dvou vertikálních schodišť a výtahů propojujících stavbu jiţ od 

podzemního parkoviště. Ty zajišťují také volný pohyb pro osoby s tělesným postiţením. 

Dalším vertikálním komunikačním prostředkem je pomocné ocelové schodiště z podzemních 

garáţí do kulturního sálu. V témţ místě se nachází výtah propojující stavbu od podzemí aţ do 

kavárny ve 3.NP. Hlavní vertikální komunikací spojující podzemní parkoviště s obchodními 

plochami je eskalátor. Plošná stavba obchodního centra se nestává bariérou přo pěší ani v noci 

po uzavření obchodů. Střecha budovy je dále přístupná a zachovává si jak svou funkci parku, 

tak moţnost průchodu pro pěší. 

Po funkční stránce bylo dosaţeno maximální flexibility prostoru díky snadno 



14 

 

přestavitelným sádrokartonovým příčkám. Obchodní buňky jsou přístupné nejen 

z komunikačních prostor, ale také vzájemně mezi sebou. Průchody budou vybaveny senzory 

proti odcizení a pohyb zákazníků bude připomínat volný pohyb po trţišti. Většina skladů a 

zásobovacích vstupů je umístěna na východní straně, kde navazuje na zásobovací ulici. Zbylé 

prodejny budou zásobovány z ulice Popská, Rybí trh nebo z podzemních garáţí.  

Kulturní sál ve 2.NP má hlavní vstup ze střechy obchodního domu. Sál lze díky 

skládací prosklené fasádě otevřít do exteriéru parku a jeho provoz propojit s přilehlým 

amfiteátrem. Technické zázemí sálu je umístěno opět u východní fasády objektu. Nejvyšším 

bodem celé stavby je kavárna, přístupná ze střechy sálu. Z tohoto místa je dobrý rozhled na 

celý areál obchodního domu a přilehlé ulice Popská. Vnější fasáda reflektuje netradiční 

funkční uspořádání a vymyká se okolní zástavbě. Fasádu tvoří sendvičové prefabrikované 

panely z pohledového betonu a bezrámové strukturální zasklení. Hmota kavárny vystupuje ze 

systému zelených ramp a je tedy materiálově odlišena. Její fasáda je kryta dřevěným 

obkladem. 

 

c) Stavebně technické řešení: 

 

Demoliční práce 

Objekty nacházející se na pozemku budou demolovány a suť odvezena na skládku.  

 

Zemní práce 

V rámci zemních prací bude vykopáno a odvezeno 37 500 m
3 
zeminy. Zemina byla dle 

geologického průzkumu provedeného firmou M-GEO s.r.o. klasifikována jako štěrk jílovitý. 

Podzemní voda nebyla do hloubky provedeného průzkumu nalezena. 

 

Základy 

Zaloţení stavby bude provedeno na ţelezobetonových základových patkách o 

rozměrech 2 000 mm × 2 000 mm a výšce 1 500 mm. Na ně bude uloţena ţelezobetonová 

základová deska tloušťky 300 mm. Před betonáţí ţelezobetonových základů pod nimi bude 

uloţeno 100 mm podkladního betonu. Na základové konstrukci bude uloţena hydroizolace 

Stafol 914. Spodní stavba není tepelně izolována. Izolace je uloţena ve stropě nad 1.PP. 

Podzemní garáţe jsou tedy nevytápěny. 
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Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový obousměrný skelet 

v pravidelném modulu 8 × 8 m. Konstrukční výška je proměnná: 1.PP: 5000 mm, 1.NP: 5150 

mm, 2.NP: 5000 mm. Svislá stěna přiléhající k zemině je monolitická ţelezobetonová tl. 400 

mm, izolovaná hydroizolací Stafol 914 
[5] 

a chráněná noppovou fólií. Svislá konstrukce fasády 

z pohledového betonu je tvořena prefabrikovanými sendvičovými panely. Tyto budou 

zavěšeny a přikotveny k nosné konstrukci pomocí ocelových prvků. Svislá nosná konstrukce 

bezrámového strukturálního zasklení bude provedena z hliníkových profilů a přikotvena 

k ţelezobetonové konstrukci. Všechny interiérové příčky budou provedeny ze sádrokartonu. 

Při stavbě tedy nebude uţito ţádných překladů.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena obousměrně vyztuţenou stropní deskou tl. 300 mm. 

Deska je nesena monolitickými ţelezobetonovými průvlaky v obou směrech o výšce 600 mm 

a šířce 500 mm. Prostupy pro vedení TZB jsou realizovány převáţně u východní strany 

objektu. V 1.NP a 2.NP bude proveden kazetový minerální podhled, nad nímţ bude skryto 

vedení TZB. Konstrukce a rozvody v 1.PP jsou přiznané.  

Podlaha v 1.PP je navrţena jako pojízdný ţelezobeton tl.100 mm. Podlaha v 1.NP je 

zateplena EPS tl. 150 mm a krytá keramickou dlaţbou. Podlaha 2.NP je izolována kročejovou 

izolací – EPS tl. 50 mm. Podlahu bylo nutno zvednout do úrovně pochůzí zateplené střechy. 

To je provedeno betonovou deskou lehčenou polystyrenem tl. 200 mm. Podlaha je krytá 

deskami bílého řezaného mramoru. 

 

 Konstrukce ploché střechy 

 Plochá střecha je navrţena jako pochůzí se dvěma druhy pochůzího povrchu. Plochá 

střecha kavárny je nepochůzí. 

 

 Skladba zelené střechy (od exteriéru): 

 VEGETAČNÍ VRSTVA (EXTENZIVNÍ ZELEŇ) 

 SUBSRÁT tl. 150 mm 

 NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU SEPARAČNÍ TKANINOU 

 HI  -  ELASTEK 50 GARDEN 
[6]

 

 TI (SPÁDOVÁ)  XPS tl. 150 mm 
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 PAROZÁBRANA 

 ŢB KŘÍŢEM VYZTUŢENÁ DESKA tl. 300 mm 

 

Skladba dláţděné střechy (od exteriéru): 

 DLAŢBA Z ŢULOVÝCH KOSTEK 

 ŠTĚRKOVÝ PODSYP 

 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ VRSTVA tl. 50 mm 

 DRENÁŢNÍ VRTSVA (PE ROHOŢ) 

 HI - ELASTEK 50 GARDEN 
[6]

 

 TI (SPÁDOVÁ) EPS tl. 150 mm 

 PAROZÁBRANA 

 ŢB KŘÍŢEM VYZTUŢENÁ DESKA tl. 300 mm 

  

 

 

 Skladba ploché střechy nad kavárnou: 

 KAČÍREK tl.80 mm 

 HI - ELASTEK 50 SOLO 
[6]

 

 TI (SPÁDOVÁ)  EPS tl.150 mm 

 PAROZÁBRANA 

 ŢB KŘÍŢEM VYZTUŢENÁ ŢELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300 mm 

 

 Schodiště 

 V části stavby, kterou jsem řešil (dilatační celek č. 6), se nachází pouze pomocné 

ocelové schodiště. Schodiště je čtyřramenné. Šířka ramene je 1200 mm, světlá výška na 

podestách je 2250 mm. Počet stupňů v jednom rameni je 7, celkový počet stupňů je 28. 

Konstrukce je nesena svislými profily I, které jsou kotveny do nosného ţelezobetonového 

systému stavby. Ramena a mezipodesty schodiště jsou neseny profily U. Schodišťové stupně 

tvoří ocelový plech tl. 5 mm. Statický návrh a posouzení je nutno provést statikem. 

Povrchovou úpravu tvoří černý protikorozní nátěr.  

 

 Výtah 

 Zvolený výtah vyrábí firma LIFTCOMP a.s. Jedná se o typ OLJ 630. 
[7]

 Výtah 
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vyhovuje poţadavkům pro bezbariérový pohyb osob. Výtah je trakční a bude zavěšen do 

stropní konstrukce 3.NP. Strojovna výtahu bude umístěna v 1.PP. 

 

 Izolační materiály 

Hydroizolačním materiálem pochůzích střech je  ELASTEK 50 GARDEN, coţ je 

hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vloţkou a 

s příměsí proti prorůstání kořínků.  

Hydroizolačním materiálem nepochůzích střech je ELASTEK 50 SOLO, coţ je 

hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vloţkou.  

Parozábrany tvoří ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, coţ je parotěsný asfaltový pás 

z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vloţkou. 

Tepelná izolace střech a podlahy 1.NP je tvořena EPS tl. 150 mm. 

Akustickou izolaci v podlaze 2.NP tvoří 50 mm EPS. 

Izolace proti radonu není nutná. 

 

 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské výrobky jsou vyrobeny z ocelového poplastovaného plechu černé 

barvy. Pro jejich bliţší specifikaci viz výpis klempířských prvků. 

 

Zámečnické práce 

Zámečnické výrobky jsou provedeny z oceli a ošetřeny protikorozním černým 

nátěrem. 

 

Povrchy stěn 

Vnější stěny jsou tvořeny buď pohledovým betonem, nebo strukturálním bezrámovým 

zasklením. Dřevěná fasáda kavárny je obloţena dřevěnými palubkami a ošetřena hnědým 

nátěrem. Vnitřní povrchy z pohledového betonu zůstanou bez úpravy, povrchy 

sádrokartonových příček budou opatřeny nátěrem dle potřeby investora. 

 

Výplně otvorů 

Veškerá okna budou provedena z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem 

IZOLvent 65 od firmy IZOLtechnik s.r.o. 
[8]

 

Veškeré vnější dveře budou provedeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
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mostem IZOLdoor 65 od firmy IZOLtechnik s.r.o. 
[8]

 

Vnitrní dveře budou dřevěné, plné, s hnědým nátěrem.  

 

Větrání, vzduchotechnika, vytápění, klimatizace 

Všechny prostory budovy budou napojeny na vzduchotechniku, která bude udrţovat 

poţadovanou teplotu. V zimě bude vzduch ohříván v rekuperační jednotce a dotápěn 

z plynového kotle, umístěného v 1.PP v technické místnosti. V létě bude vzduch ochlazován 

klimatizační jednotkou, umístěnou tamtéţ.  

 

Osvětlení 

Provoz obchodního centra se předpokládá v denních hodinách, kdy je přiváděno denní 

světlo v maximální moţné míře skrz prosklené plochy. Vzhledem k plošnému charakteru 

stavby je nutno přisvětlovat umělým osvětlením pomocí ekologických LED-panelů, 

navrţených dle platné normy. V nočních hodinách budou nasvětleny prosklené plochy fásád 

z bezpečnostních důvodů. 

 

 Hygienická zařízení 

 Celý objekt obchodního centra bude mít z důvodu docházkové vzdálenosti více 

hygienických prostor. V mnou řešené části jsou WC pro zákazníky s kapacitou dle normy 350 

ţen a 400 muţů. Dále se zde nachází bezbariérové WC a místnost pro úklid a umístění 

automatických čističů podlah. WC pro zaměstnance a nálevka pro úklid je umístěna v kaţdé 

prodejní buňce v mnou řešené části objektu. Kulturní sál ve 2.NP i kavárna ve 3.NP má 

vlastní hygienické zázemí. 

 

 Sklady 

 Kaţdá prodejní buňka má vlastní skladovací prostor. Ty jsou ve všech případech 

s jednou výjimkou umístěny podél zásobovací komunikace s vlastním vstupem. Poslední 

sklad bude zásobován přes chodbu a vstup z ulice Popská. Sklady kulturního sálu slouţí 

především pro uskladnění pódia, ţidlí, demontovatelných příček pro dělení prostoru sálu a 

další techiky. Sklad kavárny je minimální. V jejím provozu se předpokládá jen příprava 

teplých nápojů a prodej zákusků. 

 

d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu: 
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Elektrická energie 

 Pozemek bude napojen elektropřípojkou z ulice Popská. Pilířek pro rozvaděč měření 

bude součástí fasády poblíţ ulice Popská, odtud bude vedena zemním kabelem elektrická 

energie do technické místnosti v 1.PP. Investor poţádá po provedení elektrorevize o osazení 

elektroměru. Příslib výkopu správcem sítě byl proveden. 

 

Kanalizace 

Objekt bude napojen na kombinovanou kanalizaci pod ulicí Popská. 

 

Voda 

Vodovodní přípojka bude provedena z ulice Popská. Vodoměr bude integrován do 

fasády poblíţ ulice Popská. 

 

Plyn 

Stavba bude napojena na stávající plynovodní rozvod města. 

 

TUV 

TUV bude ohřívána pomocí plynového kotle. 

 

Dopravní napojení 

Hlavní příjezd k pozemku bude realizován přes ulici Rybí trh a dále pak ulicí 

Almuţnická do podzemních garáţí. Zásobování objektu bude prováděno přes ulice Popská, 

Almuţnická a nově vzniklá zásobovací ulice.  

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury  

Stavba zvyšuje dopravní zatíţení na ulicích Čapkova a Rybí trh. Vzhledem 

k současnému velmi nízkému zatíţení těchto ulic nevyţaduje stavba úpravy současné 

infrastruktury. Nové nároky na parkování jsou řešeny podzemní garáţí v objektu. Kapacita 

podzemních garáţí je 202 parkovacích míst, z toho 10 pro osoby s tělesným postiţením. 

 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Stavba nevyţaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Splašková a dešťová 

voda je odvedena do kombinované kanalizace. Stavba obchodního domu produkuje minimální 

odpad. Předpokládaný odpad tvoří papírové a plastové obaly zboţí. Ty budou skladovány ve 
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skladech stavby a poté odvezeny do sběrny nebo na skládku. Stavba své okolí nezatěţuje 

hlukem, zářením ani nebezpečným odpadem. Vegetace zelené střechy má pozitivní vliv na 

klima svého okolí. Díky ní je ve městě zadrţována vlhkost a odpařováním vody v letních 

měsících je vzduch ochlazován a zvlhčován. 

 

g) Bezbariérové uţívání       

Vyhovuje vyhlášce 398/2009 Sb. 
[12]

 Dvě ze sedmi ramp jsou navrţeny tak aby 

vyhovovaly potřebám tělesně postiţených. Stavba je vertikálně propojena třemi 

bezbariérovými výtahy. V horizontálním směru nejsou kladeny větší překáţky neţ 20 mm. 

 

h) Průzkumy a měření 

Bylo provedeno měření radonu firmou M-RAD s.r.o., nebyla zjištěna nebezpečná míra 

pronikání radonu do stavby. Dále bylo provedeno geologické měření, během něhoţ nebyla 

zjištěna HPV, podloţí bylo klasifikováno jako štěrk jílovitý. Stavba svým charakterem 

nevyţaduje hydrogeologický posudek. 

 

i) Podklady pro vytyčení stavby 

Stavba bude vytyčena oprávněným geodetem dle vytyčovacího plánu v Příloze 2. 

 

j) Členění stavby 

SO01-09 – Dilatační celky obchodního centra 

SO10 – Zpevněné plochy a chodníky 

SO11 – Kanalizační přípojka                                

SO12 – Vodovodní přípojka                                 

SO13 – Přípojka elektrické energie  

SO14 – Plynová přípojka 

 

 

k) Vliv na okolní pozemky a stavby 

Stavba nemá vliv na jiné pozemky ani stavby. 

 

2) Mechanická  odolnost a stabilita 

Konstrukce byly navrţeny autorizovaným statikem. Při výstavbě je nutné dodrţet 

navrţené ocelové profily, profily výztuţí, druh betonu a další navrţené nosné konstrukce. 



21 

 

 

3) Poţární bezpečnost 

Konstrukce jsou navrţeny tak, aby byla zachována jejich poţární odolnost dle 

platných předpisů. Zároveň je zabráněno šíření ohně na okolní objekty a odvod kouře. Zásah 

jednotek poţární ochrany je moţný z ulic Popská, Rybí trh a z nově vzniklé zásobovací ulice. 

Omezeně je přístup moţný i z Horního náměstí. Protipoţární popisuje zpráva o poţární 

ochraně, která není součástí této práce.  

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel. Bude dodrţena projektová 

dokumentace, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 309/2006 Sb. 
[13]

  Stavební 

suť a odpady budou průběţně odváţeny na skládku. Práce na stavbě se budou prováděny tak, 

aby nedocházelo k nadměrné hlučnosti a prašnosti. Vozidla budou udrţována tak, aby se 

zamezilo znečištění vozovky, případné znečištění bude odstraněno. Stavba svým rozsahem 

vyţaduje zprávu BOZP, která není součástí této práce a koordinátora BOZP 

 

5) Bezpečnost při uţívání 

Stavba je zhotovena ze zdravotně nezávadných materiálů a splňuje po celou dobu své 

ţivotnosti poţadavky na bezpečnost při uţívání. Hrozí pouze běţná bezpečnostní rizika vniklá 

nepozorností uţivatelů. Revize podzemních technických zařízení a výtahů bude prováděna dle 

předpisů jejich výrobců. 

 

6) Ochrana proti hluku 

Hlučné části výstavby (demolice) budou prováděny mimo klidovou část dne. 

Charakter stavby nezatěţuje své okolí hlukem. Okolí stavby nevykazuje zvýšenou hladinu 

hluku, nejsou tedy nutná dodatečná opatření proti pronikání hluku do interiéru. 

 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba splňuje poţadavky na prostup tepla střešní konstrukcí, stěnou i podlahou. 

Tepelně technické posudky nejsou součástí této práce. 

 

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

Splnění poţadavků na bezbariérové uţívání stavby je řešeno dle vyhlášky 398/2009 
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Sb. Zejména jsou dodrţeny tyto poţadavky:  

 v jednotlivých podlaţích se nenacházejí větší vertikální překáţky neţ 2 cm 

 přístup do stavby je proveden bez výškových rozdílů 

 střešní park je přístupný bezbariérovým výtahem 

 všechny vstupní otvory jsou provedeny v dostatečné šířce pro průjezd vozíku 

 chodby a vnitřní komunikace jsou dostatečně prostorné 

 povrchy podlah jsou provedeny s ohledem na protiskluznost 

 v objektu se nacházejí bezbariérové WC vyhovující vyhlášce 369/2001 Sb. 
[14]

 

 

9)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba není ohroţena mimořádnými vlivy okolí. 

 

10)   Ochrana obyvatelstva 

Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě stavby 

se předpokládá vyuţití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva v obci. 

 

11)   Inţenýrské stavby  

 

a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 

Splaškové a dešťové vody budou sváděny do veřejné kanalizace. Jejich zneškodnění 

zajišťuje čistička odpadních vod města Opavy. 

 

b) Zásobování vodou 

Stavba je připojena na vodovodní řád z ulice Popská. Vodoměr je včleněn ve fasádě 

objektu na nově vzniklé zásobovací ulici. Dále je přípojka přivedena do technické místnosti 

v 1.PP. Zde je umístěn plynový kotel zajišťující ohřev TUV. Rozvody TUV je nutno provést 

v tepelně izolovaném potrubí kvůli zamezení tepelných ztrát. Po dokončení instalace je nutno 

provést zkoušku funkčnosti rozvodů. 

 

c)  Zásobování energiemi 

Objekt je napojen do pilířku měření elektřiny, který je včleněn do fasády poblíţ ulice 

Popská, ze které je přípojka realizována. Od pilířku je přípojka přivedena do technické 

místnosti v 1.PP, kde je umístěn rozvaděč.  
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c) Řešení dopravy 

Hlavní příjezd k pozemku bude realizován přes ulici Čapkova a následně Rybí trh. 

Obě komunikace jsou v současnosti velmi málo vytíţeny a nebudou tedy vyţadovat ţádné 

dodatečné úpravy. V tomto místě se bude doprava dělit na zásobování po ulici Popská a 

příjezd zákazníků do podzemních garáţí po rampě v ulici Almuţnická. Podzemní parkoviště 

čítá dostatečný počet parkovacích míst pro potřeby obchodního centra s mírnou rezervou.  

 

d) Povrchové a vegetační úpravy:      

Povrchové úpravy okolních prostor budou realizovány jako asfaltové komunikace a 

dláţděná náměstíčka. Plocha zelených střech bude poseta trávou. Ve vybraných místech bude 

zvýšena vrstva substrátu tak, aby vyhovovala sadbě keřů a zakrslých stromů. Tím bude 

prostor navozovat dojem parku. Sadové a parkové úpravy budou řešeny zahradním 

architektem. Projekt parkových a sadových úprav střechy není součástí této práce. 

 

e) Elektronické komunikace:    

Stavba není napojena na veřejnou síť drátového telefonu. Připojení stavby k internetu 

bude provedeno příslušným přijímacím zařízením na střeše kavárny. 

  

12)   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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6. C. SITUACE STAVBY 

 

Viz Příloha 2., výkres č. 1 

 

 

7. D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

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

projektové dokumentace 

Nejsou součástí mé bakalářské práce. 

 

b)  průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  

Nejsou součástí mé bakalářské práce. 

 

c)     technické listy vybraných pouţitých výrobků a materiálů 

Viz Příloha 1. 
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8. 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 

Objekt bude situován na pozemku skládajícího se parcel o těchto katastrálních číslech: 

239/1, 239/2, 239/3, 243/1, 243/2, 243/3, 243/43, 256/1, 256/2, 256/7, 260/2, 260/3, 260/7, 

270, 271/2. Celková výměra pozemku činí 13 416 m
2
. Pozemek je rovinatý. Pozemek je ve 

vlastnictví města Opavy. Na pozemku v současnosti stojí panelový objekt, objekt technického 

zázemí a veřejné WC. Vzhledem k rozsáhlosti stavby a stísněným podmínkám centra města 

nebude moţné zeminu ukládat na staveništi. Stavební materiál bude moţné ukládat na 

staveništi jen omezeně. Úloţistě materiálu bude v reţii dodavatelské firmy. Během výstavby 

je nutno umoţnit provoz a zásobování staveb přilehlých k ulici Ostroţná. Nástupní zelené 

rampy z ulice Popská budou provedeny aţ po realizaci zbylé hrubé stavby kvůli snadnějšímu 

přístupu těţké techniky k objektu. Pozemek bude v průběhu výstavby oplocen.  

 

b)    Významné sítě technické infrastruktury 

Na pozemku se v současnosti nachází sítě technické infrastruktury, které po demolici 

stávajících objektů jiţ nebudou dále vyuţívány. Bude provedeno jejich zaslepení a nový 

objekt obchodního centra bude napojen centrálně novou přípojkou z ulice Popská. Pozemkem 

neprochází ţádná síť, na které by byly závislé jiné stavby. 

 

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

Odpadní a splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Na staveništi se 

bude vyuţívat provizorního napojení na vedení NN s měřením spotřeby. Staveniště bude 

připojeno na zdroj vody provizorní přípojkou s měřením spotřeby.  

 

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

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Staveniště bude oploceno a vstupy řádně označeny značkou „Nepovolaným osobám 

vstup zakázán“ tak, aby se předešlo úrazům třetích osob. V rámci výstavby se nepředpokládá 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu.  
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e)    Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště bude uspořádáno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a 

zákonů. Bezpečné uspořádání staveniště je v reţii dodavatelské firmy.  

 

f)    Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů  

Nejnutnější objekty zařízení staveniště, jako jsou kancelář stavbyvedoucího a sociální 

zázemí pro zaměstnance stavby, je moţné umístit na jiţní části pozemku podél ulice Popská. 

Ostatní zařízení pro případné ubytování dělníků, sklady materiálu a deponované zeminy je 

nutno provést mimo staveniště. Externí prostory jsou v reţii dodavatelské firmy. Zbylá volná 

část pozemku bude vyuţita jako operativní sklad stavebního materiálu.  

 

g)    Popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení 

Stavby zařízení staveniště svým rozsahem nevyţadují stavební povolení. 

 

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 

Stavba svým rozsahem vyţaduje koordinátora BOZP. Ten zajistí také zprávu BOZP. 

Dodavatel stavby poté zajistí řádné seznámení pracovníků s jejím obsahem. Dodavatel 

zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků a za uţívání předepsaných bezpečnostních 

pomůcek. Dodavatel zodpovídá za potřebné vzdělání svých zaměstnanců. Zvláště je nutné se 

řídit pokyny v technických listech výrobců a dodrţovat technologické postupy. 

 

i)    Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 

Demolici stávajících objektů je nutno provést za minimální hlučnosti a prašnosti. 

Odpad vzniklý z demolice musí být likvidován v souladu s vyhláškou č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. 
[15]

 Hlučné práce budou prováděny výhradně mimo klidovou část dne. Sejmutá 

ornice bude skladována mimo staveniště, odděleně od nekvalitní zeminy a následně bude 

vyuţita pro ozelenění pochůzích střech. 

 

j)    Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Termín předání staveniště a zahájení stavby: 3/2012 
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Termín předání stavby: 9/2013 

Doba trvání stavby: 18 měsíců 

Dílčí termíny předávání konstrukcí a kontrol stavebního a autorského dozoru budou 

upřesněny v časovém harmonogramu stavby zpracovaném dodavatelem stavby. 
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9. DOKUMENTACE OBJEKTU  SO06 

 

 

a)    Účel objektu  

Objekt je šestým dilatačním celkem obchodního centra. V podzemí objektu se nachází 

garáţ, v přízemí obchodní centrum. Druhé nadzemní podlaţí slouţí jako víceúčelový sál, 

jehoţ hlavní vstup je přes zelenou střechu navazujícího dilatačního celku. Třetí nadzemní 

podlaţí tvoří přístupná zelená střecha a  kavárna. Jedná se tedy o multifunkční objekt. 

 

b)    Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

 Z architektonického a výtvarného hlediska se objekt odlišuje od okolní zástavby, čímţ 

reaguje na netradiční funkční uspořádání obchodního centra v přízemí a veřejně přístupných 

zelených střech. Fasádu stavby tvoří kombinace pohledového betonu a bezrámového plošného 

zasklení. Hmota kavárny vystupuje ze systému zelených ramp, kterými je objekt tvořen, je 

proto odlišena dřevěným obkladem fasády.  

 Z funkčního a dispozičního hlediska je objekt zajímavý především  přízemním 

obchodním centrem. V tomto prostoru je minimalizována úloha komunikačních prostor mezi 

prodejnami  a uspořádání prodejních ploch se blíţí trţnici. Zásobovací vstupy a sklady jsou 

situovány většinou podél nově vzniklé zásobovací komunikace. V přízemí se nachází rovněţ 

WC pro zákazníky. V podzemních prostorách se nachází parkoviště a technické místnosti, jeţ 

jsou zázemím pro celé obchodní centrum. Druhé nadzemní podlaţí tvoří víceúčelový sál a 

část venkovního amfiteátru, jehoţ konstrukce není součástí mé bakalářské práce. Zázemí sálu 

tvoří WC pro hosty, sklady a kancelář, pod šikmou střechou pod amfiteátrem se pak nachází 

zázemí pro herce. Kavárna ve 3.NP je zásobována pomocí výtahu z nově vzniklé zásobovací 

ulice.  

 

c)    Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace  

Zastavěná plocha: 984 m
2
 

Podlahová plocha 1.PP: 984 m
2
 

Podlahová plocha 1.NP: 984 m
2
 

Podlahová plocha 2.NP: 729 m
2
 

Podlahová plocha 3.NP: 120 m
2
 

Obestavěný prostor: 79 533 m
3
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Parkovací plocha: 744 m
2
 

Funkční prostory objektu jsou orientovány na západ a zázemí objektu na východ. Toto 

uspořádání je důsledkem umístění zásobovací ulice na východní straně objektu. 

 

d)    Technické a konstrukční řešení objektu  

Jedná se o monolitický ţelezobetonový skelet v modulu 8 × 8 m. Zaloţení je navrţeno na 

základových patkách. Stropy jsou tvořeny z ţelezobetonových, monolitických, obousměrně 

vyztuţených desek. Vnější fasádu tvoří prefabrikované sendvičové panely z betonu pohledové 

kvality. Západní fasádu tvoří bezrámové strukturální zasklení. Otvory vnějších fasád vyplňují 

okna s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným mostem. Vnější dveře jsou také celoplošně 

proskleny. Zasklení tvoří izolační dvojsklo s bezpečnostní fólií. Střecha je koncipována jako 

zelená, pochůzí. Vnitřní příčky tvoří sádrokarton. Pro podrobnější popis a skladby konstrukcí 

viz kapitola 5.1. c) 

 

e)    Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní  

Byl proveden pouze orientační posudek konstrukcí v programu Teplo 2009. Ten 

prokázal, ţe tepelná izolace tloušťky 150 mm je dostačující pro splnění poţadavků normy 

ČSN 73 0540-2. Podrobné  posouzení tepelných vlastností není součástí mé bakalářské práce. 

 

f)    Způsob zaloţení objektu  

Objekt je zaloţen na ţelezobetonových patkách, na nichţ je uloţena ţelezobetonová 

deska. Základy jsou izolovány proti zemní vlhkosti. Na hydroizolaci je vytvoţena pojízdná 

ţelezobetonová deska. Základy nejsou izolovány tepelně. Tepelná izolace je uloţena aţ na 

stropní konstrukci 1.PP. 

 

g)    Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních 

účinků  

Stavba je vyrobena z ekologicky nezávadných materiálů. Stavba při svém provozu 

produkuje minimum odpadů. Jedná se především o papírové a plastové obaly zboţí. Tyto 

budou ukládány ve skladu a následně odváţeny do sběrny nebo na skládku.  

 

h)    Dopravní řešení  

Příjezd ke stavbě je realizován přes ulici Almuţnická do podzemních garáţí. 

Zásobování bude probíhat po nově vzniklé zásobovací komunikaci přístupné z ulice Popská.  
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i)    Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  

Stavba není vystavena škodlivým vlivům okolí ani radonovému záření. 

 

j)    Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu  

Stavba dodrţuje obecné technické poţadavky na výstavbu. Technické řešení je patrné 

z výkresové dokumentace. Pro výstavbu je vyuţito běţných materiálů a technologií. 
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10. VIZUALIZACE 

 
Obr. 11 – Vizualizace – pohled z ulice Popská 

 

 
Obr. 12 – Vizualizace – pohled z budovy současné Slezanky 
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Obr. 12 – Vizualizace – pohled směrem k víceúčelovému sálu 

 

 
Obr. 12 – Vizualizace – pohled z ulice Popská na amfiteátr 
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11. ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem obchodního domu. Při návrhu jsem 

pohlíţel na technickou, konstrukční a zejména architektonickou stránku problému. Pro návrh 

jsem vyuţil znalosti získané během bakalářského studia. Vytvořil jsem stavbu pro obchod, 

která je svým charakterem vhodná do centra města a zároveň obstojí poţadavkům moderního 

obchodního centra.  

 

Tato práce mi pomohla seznámit se s celým procesem navrhování stavby od 

urbanistické studie po prováděcí dokumentaci. 
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