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 Tématem mé bakalářské práce je návrh arboreta s oranžerií včetně restaurace a  

výstavního sálu. Cílem bakalářské práce je navrhnout stavbu a zároveň provést dokumentaci  

jak technickou tak i architektonickou. 

 Samostatně stojící objekt se nachází na ulici Rakovecká v obci Klimkovice. Objekt je  

navržen jako nízká jednopodlažní částečně podsklepená stavba rozsáhlého půdorysu. Obsah  

mé bakalářské práce se vztahuje na 1.NP. V tomto podlaží se nachází vstupní hala, výstavní  

plocha, restaurace a technické vybavení objektu.Objekt je situován na zelené louce zapsán  

v katastru nemovitostí jako orná půda. 

 Součástí příloh k bakalářské práci je i studie, kterou jsem řešil v předchozím studiu. 
 

Symposis: 
 

SOLÁK David, Arboretum with Langery Klimkovice, Vysoká škola Báňská – Technical  

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

Theis head:  Ing.arch Milena Vitoulová 

Number of list:  41 

Year of defence  2012 

The topic of my thesis is to design the arboretum with orangery including a restaurant and  

exhibition hall. 

 The work objective is to design the building and also make the technical documentation as  

well as architectural. Detached property is located on the street Rakovecká in the village  

Klimkovice. The building is designed as a low single-storey building of comprehensive plan  

with partial basement. 

 The content of my work relates to 1st floor. There is an entrance hall, exhibition area,  

restaurant and building service in this floor. 

 The building is situated on a greenfield site and is registered in the Land Register as arable  

land. The annexes to the thesis is a study which I solved in previous study 
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1.ÚVOD 

 Zadání mé bakalářské práce bylo navrhnout arboretum s oranžerií v katastrálním území  

Klimkovice, objekt bude postaven v nezastavěné oblasti. Stavět se bude na rozsáhlé louce 

 vedenou prozatím v katastrální mapě jako orná půda. Okolí je lemováno lesy. Parcela leží na  

spojnici mezi Klimkovicemi a Ostravou. 

Tato práce navazuje na studii vypracovanou v předmětu Ateliérová tvorba III a následně na  

studii objektu z Ateliérové tvorby IV.   

 V bakalářské práci jsem se snažil navrhnout moderní stavbu vhodnou do této lokality. 

 Z předchozí studii vzešla 1 patrová částečně podsklepená stavba s terasou a výhledem na  

budoucí arboretum s fasádou z pohledového betonu. V objektu se nachází výstavní část,  

restaurace, která umožňuje posezení jak vevnitř tak i na venkovní terase a oranžerie která  

není předmětem řešení bakalářské práce. 
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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  1. Základní identifikace stavby 

 a)Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:   Arboretum s oranžerií 

 Umístění stavby:  Klimkovice 

 Okres:   Ostrava 

 Kraj:   Moravskoslezský 

 Čísla parcel:   4570,4569,4564,4563,4559,4561,4562,4565,4567,4568 

 Investor:   VŠB-TUO, Fakulta stavební 

 Projektant:   David Solák 

 Charakteristika stavby: Arboretum s oranžerií s jedním nadzemním podlažím a  

    částečně  

     podsklepený. V objektu se nachází restaurace, výstavní prostor  

     a technická místnost pro samotný objekt a pro oranžerii. 

 Sousední pozemky:  4557: Bajgarová Dagmar, druh pozemku: orná půda 

     4571: Stoklasa Oldřich, druh pozemku: orná půda 

     4566:  Augustin Václav, druh pozemku: lesní pozemek 

 

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

 majetkoprávních vztazích 

  Pozemek se nachází v obci Klimkovice okres Ostrava, v současné době na  

 nezastavěném území.  Na pozemku není umístěna žádná stavba a v katastru nemovitostí  

 je veden jako orná půda. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

 c) Údaje o provedených průzkumech na pozemku a napojení na dopravní a technickou  

 infrastrukturu 

 Pozemek bude napojen na sousední komunikaci k tomuto účelu bude nutno zřídit  

novou účelovou komunikaci. Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie  

 Splašková voda bude odvedena do kanalizace splaškových vod, dešťová voda bude 

  Odvedena vsakem do zeminy. Pozemek bude napojen na veřejný rozvod plynu. 
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 Provedený průzkum prokázal nízké ohrožení radonu z podloží, z tohoto důvodu není 

  navrhnuto žádné protiradonové opatření. 

   

 d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

  Stavba splňuje obecné požadavky všech dotčených orgánů. 

  

 e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

  Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky [268/09sb]. 

 

 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

  Není součástí projektu bakalářské práce 

 

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

   dotčeném území 

  Stavba není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Pouze navržené  

 přípojky elektro, vody a plynu je nutno dokončit před započetím užívávání stavby. 

 

 h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

  Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. 

 Termín zahájení stavby:    6/2012 

 Termíny dokončení stavby:   6/2014 

 Stavbyvedoucí bude koordinátorem výstavby, na stavbě bude pracovat současně několik 

  dodavatelů najednou, proto je nutno zajistit koordinátora bezpečnosti práce. 

 

 i) Statistické údaje o orientační hodnotě v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  

      budovy v m2 

 Orientační náklady na stavbu   8 546 000 Kč podle orientační ceny rozpočtových 
ukazatelů stavebních objektů dle měrných 
jednotek 

 Zastavěná plocha    1000 m2 

 Obestavěný prostor   4652 m3 

 Sklon střechy    1°/1,4°/1,6°/1,9°/2,3°/2,7°/2,8°/4,5° 

 Podlahová plocha v 1.NP   870 

 Plocha pozemků    35565 m2 
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 Zastavěné plochy celkem   2387 m2 

  Objekt     1000 m2 

  Chodníky a cesty   1385 m2 

  Inženýrské objekty   2,5 m2  

  Procento zastavěné plochy  4,9% 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

 a) Zhodnocení staveniště  

 Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí. Pozemek se v současné době  

 nachází na nezastavěném území obce Klimkovice. Na pozemku se nenachází žádná  

 ochranná pásma  ani od přilehlého lesa. Hranice pozemku budou vyznačeny v terénu  

 polními značkami. Parcela se nenachází v památkové zóně nebo v památkové rezervaci.  

 Stavba je umístěna na mírně svažitém pozemku. 

  

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 Jedná se o novostavbu arboreta s oranžerií , v níž je i umístěna restaurace.  

 Novostavba se nachází v obci Klimkovice na částech pozemků 4570, 4569, 4564, 4563,  

 4559, 4561, 4562, 4565, 4567, 4568 o rozloze 35565 m2. Parcely jsou ve vlastnictví  

 investora a stavba bude provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní  

 správy. Objekt je jednopodlažní, dvou výškových úrovní střechy, částečně podsklepený.  

 Půdorysný tvar je protáhlého obdélníku. Objekt je zastřešen plochou střechou. Vnější  

 úprava povrchů obvodových zdí je tvořena omítkou imitující pohledový beton.  Řešení  

 interiérů je dle přání investora. Nejvyšší bod atiky je 4,95 m. 

 

 c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení  

 vnějších  ploch  

 VÝKOPY: 

 Vzhledem k velkému rozsahu prací byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum.  

 Byla zjištěna hlinitá zemina a hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry  

 přesně v -3,485 m. Po vytýčení obrysu domu se sejme z povrchu terénu v místě stavby  

 ornice do hloubky 20 cm. Ornice zůstane na pozemku majitele, posléze bude použita  

 pro dodatečnou úpravu  terénu. Výkopy budou hloubeny 100 mm nad úroveň základové  

 spáry. Konečná vrstva 100 mm bude odejmuto ručně, aby nedošlo k porušení spáry.  

 Základové pásy jsou založeny v hloubce 1200, 3350,1550 mm pod úrovní terénu viz  

 výkres základů, výkr.č.3  

 Patky jsou založeny v hloubce 1200 mm pod úrovní terénu. Stabilizace stěn výkopů bude  
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 zajištěna dřevěným pažením.  

  Vzpěry a svlaky budou pevně spojeny skobami. Osová vzdálenost svlaků je 1 000 mm. Na  

  pozemku bylo oprávněnou firmou provedeno základní měření ohrožení stavby  

  radonem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu radonového záření a  

 proto není třeba provádět speciální ochranná opatření. Vytěžená zemina bude odvezena  

 na skládku. 

  

 ZÁKLADY: 

 Objekt bude založen na základových pásech a patkách z betonu C16/20 (Viz 

  Výkres základů , výkr.č.3), které jsou ve spodní části betonovány do výkopů, podzemní  

 podlaží je  vybetonováno do zbudovaného bednění. Po obvodu základů je do základové  

 spáry vybetonován zemnící pásek z FeZn . Byla zjištěna hladina podzemní vody   

 pod úrovní základové spáry přesně v -3,485 m. V základech budou vynechány prostupy  

 dle požadavků TZB. Podkladní beton bude vytvořen z betonu C 16/20. Izolaci proti  

 vlhkosti a  zároveň ochranu proti radonu zajišťuje DEKABIT AL S 40 v kombinaci s izolací  

 DEKABIT  V 60 S .Pásy budou připevněny k základové konstrukci pomocí penetračního  

 laku Penetral ALP.  

 Přechod mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí tvoří odstupňování ve třech  

 schodech, v hloubkách 1200 , 1850 mm a 2550 mm pod úrovní terénu. 

  

 OBVODOVÉ ZDIVO: 

 Obvodové zdivo bude z tepelněizolačních broušených cihel Porotherm 36,5 P+D  

 opatřených tepelnou izolací z EPS tl. 200 mm. Budou zděny na tepelně izolační maltu pro  

 tenké spáry POROTHERM TM. Ložná spára má být 12 mm tlustá, svislá se neprovádí,  

 cihly se spojují na pero a drážku. V 1. PP jsou cihly uloženy na hydroizolačních pásech  

 DEKABIT  AL S 40 v kombinaci s izolací DEKABIT V 60 S. Cihly POROTHERM 36,5 P+D jsou  

 určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 365 mm  

 s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.  Překlady jsou řešeny  

 pomocí POROTHERM překlad 7, se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad 

 pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Specifikace 

  přiložena v Půdorysu 1.NP. Technické listy viz příloha. 
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Obr. č.1- Tvarovka Porotherm 36,5 P+D 

 

 

Obr. č.2- překlad Porotherm 7 

 

  

    PŘÍČKY A VNNIŘNÍ ZDIVO: 

  Nosné zdivo bude tvořeno Porotherm 30 P+D opatřen omítkou Porotherm universal.  

 Zdění se provádí na klasickou vápenocementovou maltu. Nenosné příčky budou tvořeny  

  Porotherm 14 P+D opatřen omítkou Porotherm universal. Nosné stěny budou do  

  obvodového zdiva kotveny pomocí připravených kapes doplněných ocelovými kotvami.  

  Nenosné příčky budou kotveny pomocí ocelových kotev u stropu poté pomocí  

  válcovaných ocelových L profilů.  

 

  STROPNÍ KONSTRUKCE: 

  Nosná stropní konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými stropními  

  deskami o tl. 250 mm. Desky jsou uloženy na průvlacích a obvodových stěnách – viz  

  Výkres konstrukce stropu, výkr.č.7. Provádění stropních konstrukcí bude provádět firma  

  REASINT. Technologický postup , skladování ,dopravu, a provedení stropní konstrukce  

  bude dle pokynů firmy REASINT.  
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  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY: 

  Střešní konstrukce je jednoplášťová. Skladba viz výkres střechy, výkr.č.8  a dále viz  

  výkres skladby konstrukcí, viz.vykr.č 18 . Vrchní vrstva je tvořena pomocí hydroizolačni  

  folie z PVC-P určena k mechanickému kotveni- DEKPLAN 76 tl. 1,8mm tepelná izolace  

  je tvořena pomocí tepelně izolačni desky ze stabilizovaného pěnoveho polystyrenu  EPS  

  100 S tl. 250 mm.  

  Spád je tvořen pomocí spádových klínů z EPS 100 S. Pojistná hydroizolace je tvořena  

  hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Výlez na střechu je pomocí kovového  

  stěnového žebříku firmy Lindab umístěný 1100 mm nad nášlapnou vrstvou rozměry    

  600x4000 , vdálenost mezi příčkami 300mm. Odvodnění střechy je zajištěno pomocí 6-ti  

  plastových střešních vpustí Essergully 2000.  Odvětrání střechy zajišťují plastové  

  odvětrávací komínky Onduline HV 100. Ukončení střechy je atikou o výšce 950 mm  

  Oplechování atiky systémem BLIX titanzinková úprava, přírodní odstín viz výpis  

  klempířských a zámečnických prvků, výkr.č.19 

 

 

 SCHODIŠTĚ: 

 Schodiště ve vstupní hale do 1.PP je jednoramenné přímé prefabrikované vetknuté do  

 nosné stěny. Šířka schodišťového ramene je 2000 mm. Povrch schodiště tvoří keramická  

 protiskluzová dlažba od firmy RAKO uložená do cementového tmelu tloušťky 4 mm.  

 Podkladní vrstvu tvoří betonová mazanina C16/20 tl. 20 mm. Materiál madla z nerezové  

 oceli, madlo je uchyceno do zdi nerezovými profily tvaru L. Nerezové zábradlí je od firmy  

  J.A.P, madlo prům. 50 mm délka 4900 mm. Výška uchycení madla 900 mm. 

 

  

 VÝPLNĚ OTVORŮ: 

 Interiérové dveře-od firmy Šimbera Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlovlové, povrch-  

 silnovrstvá lazura, odstín- jasan. Zárubně jsou vyráběny z masivního smrkového dřeva  

  v klasickém provedení, kování Tendenza TUBE HR G . 

 Vstupní dveře: Hliníkové dveře KORTAN - CS68,prosklené s bezpečnostní folií, odstín  

 tmavě šedý. Zárubně jsou vyráběny z hliníkových profilů s vnitřní ocelovou výstuhou,  

 kování Golem nerez dále Ocelové venkovní dveře KORTAN - Systém ECONOMY  

 50, odstín tmavě šedý. Zárubně jsou vyráběny z ocelových profilů, kování Golem nerez. 
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 Okna: Hliníková okna Vekra Futura standard tříkomorové s izolační výplní, trojdílné s  

 otevíratelnou střední částí osazená izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2K, celoobvodové  

 kování Siegenia LM4200,barva tmavě šedá ral 22, 

 Hliníková okna Vekra Futura standard tříkomorové s izolační výplní, jednokřídlová,  

 osazená izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2K, celoobvodové kování Siegenia  

 LM4200,barva tmavě šedá ral 22. Podrobný výpis oken a dveří viz výpis oken a dveří,  

 výkr.č.17,18/ 

 

 

Obr.č.3 Interiérové dveře od firmy Šimbera 

 

Obr.č.4 Hliníkové okno Vekra Futura standard 

  

  

 OBKLADY A DLAŽBY: 

 Obklady budou prováděny na lepící tmel. Keramický obklad do výšky 2000 mm 

  v místnostech ozn. 1.04,1.06,1.07,1.08,1.16. Keramický obklad do výšky 1500 mm 

 v místnostech ozn. 1.11,1.12,1.13,1.14 

 Keramický sokl do výšky 100 mm v místnostech ozn. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.09, 1.10 

 1.15 
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 Venkovní fasáda bude opatřena keramickým soklem do výšky 150 mm. 

 Keramický obklad  bude od firmy RAKO budou provedeny dle výkresové dokumentace a 

  odstín dle požadavků investora. 

 

 

Obr.č.5 Keramický obklad RAKO 44,5x44,5 cm do koupelny, umývárny a WC 

 

Obr.č.6 Keramický obklad RAKO 44,5x44,5 cm do kuchyně 

 

 PODLAHY: 

 Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah, viz vykr.č.18. Podkladní vrstvu  

 tvoří ŽB deska. 

 Tepelná izolace je z Rockwool steprock, hydroizolaci tvoří hydroizolační pásy DEKABIT AL  

 S40 a hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 . V koupelně v 1. NP budou provedena 

  dvousložková hydroizolační stěrka SOUDAL .Venkovní terasa bude provedena  

 z protiskluzového obkladu od firmy RAKO. 

 

 VNĚJŠÍ PLOCHY: 

Vnější plochy budou zatravněny, dále bude vysázena nová zeleň, jako jsou stromy a  

keře. Úpravy vnějších ploch nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 d) Napojení stavby na sítě dopravní a technickou infrastrukturu  

  Napojení stavby na technickou infrastrukturu jako je plyn, kanalizace, voda je pomocí 

   přípojek nebo sítě. Vodovodní a plynová přípojka bude z ulice Vřesinská. Kanalizační  

  přípojka bude napojena na kanalizační řád na ulici Rakovecká.  
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  Vedení elektrického napětí bude v zemi, připojeno na vedení vysokého napětí z ulice  

  Vřesinská. Odvod dešťových vod bude řešen vsakem do zeminy. Vytápění objektu  

  bude zajištěno plynovými kotly firmy Therm-TRIO 90. Pozemek bude napojen  na  

  veřejnou komunikaci, napojení vyhovuje bezpečnostním opatřením. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu,  

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a  

svažném území  

  U objektu bude proveden chodník ze zámkové dlažby PRESBETON tl.100 mm. Bude  

  zbudována nová účelová komunikace pro zásobování. Parkoviště bude realizováno na  

  ulici Rakovecká. Úpravy zpevněných ploch nejsou předmětem řešení bakalářské  

  práce. 

 
 

  f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na okolní přilehlé pozemky.  

  Stavba při své výstavbě a provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.  

 Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace připojenou na kanalizační  

 řád na ulici Rakovecká, odpadky budou vynášený do přilehlých kontejnerů, a  

 vyváženy na skládku. Dočasný hluk vzniklý při realizaci stavby bude omezen na  

 minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22 h do 6 h. 

 
 
  g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  
  komunikací:  

  Bezbariérový přístup je řešen v plochách určených pro návštěvníky, proto bude  

zbudován bezbariérový přístup do 1.NP dále bude řešeno WC pro ZTP v 1.NP a další  

pak v restauraci.  
 

  

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

  dokumentace  

  Zaměření bylo provedeno geodetickou firmou Azimut s.r.o pomocí JTSK a  

zaznamenáno. Hladina spodní vody byla zjištěna v hloubce -3,485 a neovlivní  

základy. Není třeba odvodňování.  
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém  

Zaměření bylo provedeno geodetickou firmou Azimut s.r.o 

 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory  
 

S01-Arboretum  

S02-Oranžerie 

S03-Účelná komunikace nově vytvořená 

S04-Plynovodní přípojka PE 90 

S05-Vodovodní přípojka PE90 

S06-Elektrická přípojka AYKY 4Bx50 

S07-Kanalizační přípojka kamenina dn 400 

S08-Kanalizační šachta z betonových zkruží 

S09- Dřevěný pochůzí most 
 

k) Vliv stavby na okolí na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizaci  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na okolní přilehlé pozemky.  

Stavba při své výstavbě a provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.  

Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace připojenou na kanalizační  

řád na ulici Rakovecká a odpadky budou vynášený do přilehlých kontejnerů, a  

vyváženy na skládku. Dočasný hluk vzniklý při realizaci stavby bude omezen na  

minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22 h do 6 h. 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků  

Není předmětem řešení bakalářské práce 
 

 

 

 2. Mechanická odolnost a stabilita  

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

nemělo za následek zřícení nebo poškození stavby nebo její části. Objekt odpovídá všem  

požadavkům na odolnost a stabilitu konstrukce. 
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 3. Požární bezpečnost  
  

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě  

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu  

d) Umožnění evakuace osob a zvířat  

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

Není předmětem řešení bakalářské práce v bodech a) až e) 

 
 

 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 Stavba je navržena aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů, uživatelů okolních  

 pozemků ani návštěvníků. Dále nijak neohrožuje životní prostředí. Stavba nebude  

 uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví osob a zvířat. Stavba bude z netoxických  

 materiálů.  Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou  

 kvalifikací.  Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace na ulici Rakovecká a  

 odpadky budou vynášeny do přilehlých kontejnerů a vyváženy na skládku. Zemina  

 vytěžená při výkopech bude odvezena na skládku. 

 
  

 5. Bezpečnost při užívání  

 Všichni účastníci výstavby projdou bezpečnostním školením. Při užívání stavby nehrozí  

 žádná vysoká rizika hrozí pouze běžná rizika plynoucí z nepozornosti.  

 
 

 6. Ochrana proti hluku  

 Stavba nevyvolává nadměrný hluk, a proto ji není potřeba specializovaně odhlučnit.  

 Základní odhlučnění je pomocí použitých oken a dveří. 
 

 
  

7. Úspora energie a ochrana tepla  
  

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov  
 
Není předmětem řešení bakalářské 
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b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

  
Není předmětem řešení bakalářské 

 

 

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

Bezbariérový přístup je řešen v plochách určených pro návštěvníky, proto bude  

zbudován bezbariérový přístup do 1.NP dále bude řešeno WC pro ZTP v 1.NP a další  

WC pro ZTP pak v restauraci. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

 

  Provedený průzkum prokázal nízké ohrožení radonu z podloží, z tohoto důvodu není 

   navrhnuto žádné protiradonové opatření. Objekt dále neleží na seismicky aktivním  

  území ani na poddolovaném území. Na území nebyly zjištěny žádné agresivní vody a  

  objekt neleží v záplavovém území. Dále objekt neleží v žádných ochranných pásmech. 

 

 10. Ochrana obyvatelstva 

  Stavba splňuje veškeré požadavky na ochranu obyvatelstva. 

 

 11. Inženýrské stavby (objekty) 
  

a) Odvodnění a zneškodňování odpadních vod  

S07-Kanalizační přípojka kamenina dn 400, S08-Kanalizační šachta z betonových  

skruží 
 

b) Zásobování vodou  

S05-Vodovodní přípojka PE90, vodoměrné šachtice 
 

 
c) Zásobování energiemi  

S06-Elektrická přípojka AYKY 4Bx50  
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d) Řešení dopravy  

S03-Účelová komunikace nově vytvořená připojená na ulici Rakovecká, která bude  

prodloužená a bude na ni zřízeno parkoviště pro 40 osobních automobilů. 
 

e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav  

Vnější plochy budou zatravněny, dále bude vysazena nová zeleň stromy a keře.  

Úpravy vnějších ploch nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 

f) Elektronické komunikace  
 
Stavba bude připojena na WIFI síť která není předmětem řešení bakalářské práce 

 
 

 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 b) Popis technologie výroby  
 c) Údaje o počtu pracovníků  
 d) Údaje o spotřebě energie 
 e) Bilance surovin, materiálu a odpadů  
 f) Vodní hospodářství 
 g) Řešení technologické dopravy  
 h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

 

Ve stavbě nejsou obsaženy 
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C. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)  
  

a) Situace širších vztahů a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v  
měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu 
a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem  

 

Viz přiložená studie objektu  

 
  

b) Koordinační situace stavby ( zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1 : 1 000  

nebo 1 : 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1 : 5 000 nebo 1 : 2  

000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo  

v památkové zóně v měřítku 1 : 200 

 

 Viz. výkres č. 1 – Zastavovací a koordinační situace 

 
  

c) Souhrnné technologické schéma u výrobních staveb, schéma rozvodů energií, 
základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

 d) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy  

 vydanými k provedení zákona o zeměměřictví 

 Viz. výkres č. 2 – Vytyčovací výkres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ                                   KATEDRA ARCHITEKTURY  
  
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST  
  

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

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

 b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
  
 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
   

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy  

  staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na  

  staveniště 

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

   

b) významné sítě technické infrastruktury  
 
 I) Odvodnění a zneškodňování odpadních vod  

S07-Kanalizační přípojka kamenina dn 400, S08-Kanalizační šachta z 
betonových skruží 

  
 II) Zásobování vodou  

 S05-Vodovodní přípojka PE90, vodoměrné šachtice 
 

 III) Zásobování energiemi  

 S06-Elektrická přípojka AYKY 4Bx50  
  

 IV) Řešení dopravy  

 S03-Účelová komunikace nově vytvořená připojená na ulici Rakovecká která  

 bude prodloužená a bude na ni zřízeno parkoviště pro 40 osobních  

 automobilů. 
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 V) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav  

   Vnější plochy budou zatravněny, dále bude vysazena nová zeleň stromy a  

   keře. Úpravy vnějších ploch nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

   
   

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

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

   

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

  úprav  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

  Viz. Část B bod číslo 8. Tohoto dokumentu 

 
   

e) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 
   

f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

  zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o  

  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

i)podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Viz. Část B bod číslo 9  tohoto dokumentu 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Viz. Část A bod číslo 1 h) tohoto dokumentu 
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2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

  a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení  

  staveniště 

  Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst,  
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 
 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)  

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
  

 
 

 a) Účel objektu  

 Jedná se o arboretum s oranžerií s jedním nadzemním podlažím a částečně  

 podsklepený. Objektu se nachází restaurace, výstavní prostor a technická  

 místnost pro samotný objekt a pro oranžerii, která není řešena v BP. Postavená na  

 parc.č: 4570, 4569, 4564, 4563,4559,4561,4562,4565,4567,4568 
  

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a urbanistické řešení, řešení 
vegetačního okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

 Jedná se o novostavbu arboreta s oranžerií v níž je umístěna restaurace. Novostavba se  

 nachází v obci Klimkovice na částech pozemků 4570, 4569, 4564, 4563, 4559, 4561,  

 4562, 4565, 4567, 4568 o rozloze 35565 m2. Parcely jsou ve vlastnictví investora a  

 stavba bude provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní zprávy. Objekt  

 je jednopodlažní, dvou výškových úrovní střechy, částečně podsklepený. Půdorysný tvar  

 je mnohoúhelník. Objekt je zastřešen plochou střechou. Vnější úprava povrchů  

 obvodových zdí je tvořena omítkou imitující pohledový beton.  Řešení interiérů je podle  

 přání investora. Výška atiky je  4,95 m. Bezbariérový přístup je řešen v plochách  

 určených pro návštěvníky proto bude  zbudován bezbariérový přístup do 1.NP dále  

 bude řešeno WC pro ZTP v 1.NP a další pak v restauraci. Vnější plochy budou zatravněny  

 a poté bude vysazena nová zeleň stromy a keře. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslnění  

 Orientační náklady na stavbu   8 546 000 Kč podle orientační ceny rozpočtových 
ukazatelů stavebních objektů dle měrných 
jednotek 

 Zastavěná plocha    1000 m2 

 Obestavěný prostor   4652 m3 

 Sklon střechy    1°/1,4°/1,6°/1,9°/2,3°/2,7°/2,8°/4,5° 

 Podlahová plocha v 1.NP   870 

 Plocha pozemků    35565 m2 

 Zastavěné plochy celkem   2387 m2 

  Objekt     1000 m2 

  Chodníky a cesty   1385 m2 

  Inženýrské objekty   2,5 m2  

  Procento zastavěné plochy  4,9% 

 Pozemek se mírně svažuje od severu k jihu. Nejdelší strany jsou orientovány na sever a  

 jih. Restaurace je orientována k jihu, výstavní plocha je orientována na sever. Restaurace  

 je navržena pro 45 hostů, od tohoto se odvíjí i plocha kuchyně a hygienické zázemí hostů. 

 Výstavní plocha je navržena pro 50 hostů. Umělé osvětlení je navrženo ve všech  

 místnostech v objektu a nad vstupy do objektu. 

  
  

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

 Stavba je řešena klasickým zděným způsobem. Obvodové zdivo : bude z  

Tepelně izolačních broušených cihel Porotherm 36,5 P+D opatřené tepelnou izolací z EPS  

tl.200 mm zděných na tepelně izolační maltu pro tenké spáry POROTHERM TM 

 Nosné zdivo bude tvořeno Porotherm 30 P+D opatřen omítkou Porotherm universal.  

 Zdění se provádí na klasickou vápenocementovou maltu. Nenosné příčky budou tvořeny  

 pomocí Porothermu 14 P+D opatřen omítkou Porotherm universal.  

 Příčky rozdělující jednotlivá WC jsou vyzděna z příček Ytong P4-500 opatřen omítkou  

 SALITH P3. 

      

   



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ                                   KATEDRA ARCHITEKTURY  
  
 

  d.1) Příprava území a zemní práce 

Parcely mají tvar úzkého obdélníku a svažuje se mírně od severu k jihu. V současné  

době není na pozemcích žádná stavba, pozemek je veden jako orná půda. Území není  

potřeba rozsáhleji upravovat. Nejdříve se provede skrývka ornice tl. 200mm, která  

zůstane na vybudované dočasné skládce na pozemku.  Výkopy budou prováděny  

strojově poté dočištění bude provedeno ručně. 

 

d.2) Základové konstrukce 

  Objekt bude založen na základových pásech a patkách z betonu C16/20 (Viz 

 Výkres základů , výkr.č.3), které jsou ve spodní části betonovány do výkopů,  

podzemní podlaží je vybetonováno do zbudovaného bednění. Po obvodu základů je  

do základové spáry vybetonován zemnící pásek z FeZn . Byla zjištěna hladina  

podzemní vody  pod úrovní základové spáry přesně v -3,485 m. V základech budou  

vynechány prostupy dle požadavků TZB. Podkladní beton bude vytvořen z betonu C  

16/20. Izolaci proti vlhkosti a zároveň ochranu proti radonu zajišťuje DEKABIT AL S 40  

v kombinaci s izolací DEKABIT V 60 S .Pásy budou připevněny k základové konstrukci  

pomocí penetračního laku Penetral ALP. Přechod mezi podsklepenou a  

nepodsklepenou částí tvoří odstupňování ve třech  schodech, v hloubkách 1200 , 1850  

mm a 2550 mm pod úrovní terénu. 

 

  d.3) Svislé nosné konstrukce 

  Obvodové zdivo bude z tepelněizolačních broušených cihel Porotherm 36,5 P+D  

  opatřených tepelnou izolací z EPS tl. 200 mm. Budou zděny na tepelně izolační maltu  

  pro tenké spáry POROTHERM TM. Ložná spára má být 12 mm tlustá, svislá se  

  neprovádí, cihly se spojují na pero a drážku. V 1. PP jsou cihly uloženy na  

  hydroizolačních pásech DEKABIT AL S 40 v kombinaci s izolací DEKABIT V 60 S. Cihly  

  POROTHERM 36,5 P+D jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i  

  nenosné zdivo tloušťky 365 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou 

  akumulaci stěny.   

 

  d.4) Vodorovné (stropní) nosné konstrukce 

   Nosná stropní konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými stropními  

   deskami o tl. 250 mm. Desky jsou uloženy na průvlacích a obvodových stěnách – viz  
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   Výkres konstrukce stropu, výkr.č.7. Provádění stropních konstrukcí bude provádět  

   firma REASINT. Technologický postup , skladování ,dopravu, a provedení stropní  

   konstrukce bude dle pokynů firmy REASINT.  

  

  d.5) Schodiště 

 Schodiště ve vstupní hale do 1.PP je jednoramenné přímé prefabrikované vetknuté  

 do nosné stěny. Šířka schodišťového ramene je 2000 mm. Povrch schodiště tvoří  

 keramická protiskluzová dlažba od firmy RAKO uložená do cementového tmelu  

 tloušťky 4 mm. Podkladní vrstvu tvoří betonová mazanina C16/20 tl. 20 mm. Materiál  

 madla z nerezové oceli, madlo je uchyceno do zdi nerezovými profily tvaru L.  

 Nerezové zábradlí je od firmy  J.A.P, madlo prům. 50 mm délka 4900 mm. Výška  

 uchycení madla 900 mm. 

 

  d.6) Střecha 

   Střešní konstrukce je jednoplášťová. Skladba viz výkres střechy, výkr.č.8  a dále viz  

   výkres skladby konstrukcí, viz.vykr.č 18 . Vrchní vrstva je tvořena pomocí  

   hydroizolačni folie z PVC-P určena k mechanickému kotveni- DEKPLAN 76 tl. 1,8mm  

   tepelná izolace je tvořena pomocí tepelně izolačni desky ze stabilizovaného pěnoveho  

   polystyrenu  EPS 100 S tl. 250 mm. Spád je tvořen pomocí spádových klínů z EPS 100  

   S. Pojistná hydroizolace je tvořena hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Výlez  

   na střechu je pomocí kovového stěnového žebříku firmy Lindab umístěný 1100 mm  

   nad nášlapnou vrstvou rozměry  600x4000 , vdálenost mezi příčkami 300mm.  

   Odvodnění střechy je zajištěno pomocí 6-ti  plastových střešních vpustí Essergully  

   2000.  

    Odvětrání střechy zajišťují plastové  odvětrávací komínky Onduline HV 100. Ukončení  

   střechy je atikou o výšce 950 mm. Oplechování atiky systémem BLIX titanzinková  

   úprava, přírodní odstín viz výpis klempířských a zámečnických prvků, výkr.č.19 

 

  d.7) Překlady 

  Překlady jsou řešeny pomocí POROTHERM překlad 7, se vyrábějí z cihelných tvarovek  

  tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část  

  překladu. Specifikace  přiložena v Půdorysu 1.NP. Technické listy viz příloha. 
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  d.8) Komín 

 Komínový systém je od firmy KOMINY1CZ- Komínový průduch 400x400 mm  

s třívrstvou nerezovou komínovou vložkou prům.225 mm tl. materiálu 1mm, tloušťka  

izolace 30 mm- tvrzená minerální vlna 

 

  d.9) Příčky 

   Nosné zdivo bude tvořeno Porotherm 30 P+D opatřen omítkou Porotherm universal.  

  Zdění se provádí na klasickou vápenocementovou maltu. Nenosné příčky budou  

  tvořeny Porotherm 14 P+D opatřen omítkou Porotherm universal. Nosné stěny  

  budou do obvodového zdiva kotveny pomocí připravených kapes doplněných  

  ocelovými kotvami. Nenosné příčky budou kotveny pomocí ocelových kotev u stropu  

  poté pomocí válcovaných ocelových L profilů.  

 

  d.10) Podhledy, opláštění 

  Podhledy jsou realizovány pomocí hliníkové konstrukce na kterou je ukotven  

  sádrokarton a to pouze v místnostech č. 1.08, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16 

 

  d.11) Podlahy 
 S1 Keramická dlažba tl 6 mm  

Betonová mazanina tl 50 mm vyztužená sítí kari 5/150-5/150 
Ochranná folie FILTEK 

   Rockwool steprock tl 90mm  
Ochranná folie FILTEK 
Podkladová ŽB deska tl 250 mm 

 
  

S2 Keramická dlažba tl. 6 mm  
Betonová mazanina tl. 50 mm  vyztužená sítí kari 5/150-5/150 
Ochranná folie FILTEK 
Rockwool steprock tl. 90mm  
Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 
Hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 
Podkladová ŽB deska tl. 100 mm 
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S4 Keramická dlažba tl. 6 mm  
Betonová mazanina tl. 50 mm vyztužená sítí kari 5/150-5/150 
Ochranná folie FILTEK 
Rockwool steprock tl. 90mm  
Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 
Hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 
Podkladová ŽB deska tl. 250 mm 
Podkladový beton tl. 100mm 

   
S5 Betonová mazanina tl. 50 mm    vyztužená sítí kari 5/150-5/150 

Ochranná folie FILTEK 
Rockwool steprock tl. 90mm  
Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 
Hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 
Podkladová ŽB deska tl. 250 mm 
Podkladový beton tl. 100mm 
Zemina 

  
S7 Teraco dlažba tl. 28 mm  

Betonová mazanina tl. 50 mm vyztužená sítí kari 5/150-5/150 
Ochranná folie FILTEK 
Rockwool steprock tl. 70mm  

   Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 
Hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 
Podkladová ŽB deska tl. 100 mm 

 

S8 Keramická dlažba tl. 6 mm 
Betonová mazanina tl. 140 mm vyztužená sítí  kari 5/150-5/150 
Ochranná folie FILTEK 
Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 
Hydroizolační pásy DEKABIT V60 S35 
Podkladová ŽB deska tl. 100 mm 
 

  d.12) Hydroizolace 

Hydroizolaci tvoří Hydroizolační pásy DEKABIT AL S40 a Hydroizolační pásy  

DEKABIT V60 S35 dále viz výkres č.18 –Výpis skladeb 

   Izolace střešní- hydroizolačni folie z PVC-P určena k mechanickému kotveni-  

   DEKPLAN 76 tl 1,8mm Pojistná hydroizolace je GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

   Dále viz výkres č.8 –Střešní konstrukce 

 

  d.13) Tepelné, zvukové a kročejové izolace 

   Tepelně a kročejová izolace je z Rockwool steprock dále viz seznam příloh dále  

   pak viz výkres č. 18–výpis skladeb. 
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 d.14) Omítky 

  Vnitřní omítky porothermu 36,5 P+D,30 P+D, 14,5 P+D jsou z omítkové směsi  

Porotherm universal, příčky z Ytongu P4-500 jsou opatřeny omítkou SALITH  

P3.Venkodní fasáda je tvořena omítkou imitující pohledový beton od firmy  

Sto BetonOptik 

  

d.15) Obklady, dlažby 

 Obklady budou prováděny na lepící tmel. Keramický obklad do výšky 2000 mm 

v místnostech ozn. 1.04,1.06,1.07,1.08,1.16. Keramický obklad do výšky 1500  

mm v místnostech ozn. 1.11,1.12,1.13,1.14. Keramický sokl do výšky 100 mm  

v místnostech ozn. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.09, 1.10 

 

d.16) Truhlářské výrobky 

 Truhlářské výrobky budou zhotoveny na míru a to u firmy Kavan-Plzeň. 

Truhlářské práce zahrnují osazení obložkových zárubní, výroba stolů a židlí  

budou provedena ze smrkového dřeva opatřena polyuretanovým  

pigmentovým bezbarvým lakem. Seznam výrobků viz Výpis tesařských a  

truhlářských výrobků č.v. 15. 

 

 d.17) Klempířské a zámečnické výrobky 

  Oplechování parapetů oken a oplechování atiky systémem BLIX tl. 0,6mm,  

titanzinková úprava, přírodní odstín. Výlez na střechu je řešen pomocí  

kovového stěnového žebříku firmy Lindab umístěný 1100 mm nad nášlapnou  

vrstvou rozměry   600x4000 vzdálenost mezi příčkami 300mm materiál  

nerezová ocel. Krycí mřížka vzduchotechniky od firmy BLIX, materiál nerezová  

ocel, tl. 3mm. Nerezové zábradlí od firmy J.A.P madlo prům. 50 mm. Ocelové  

zárubně od firmy Kortan, materiál ocel opatřená protikorozním nátěrem  

stříbrné barvy. Hliníkové zárubně Od firmy Kortan s vnitřní ocelovou výstuhou,  

barva smavě šedá. Dále viz. Výpis klempířských výrobků výkr.č.19. 
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d.18) Malby a nátěry  

Malby jsou nanášeny na omítku ve všech místnostech. Počet nátěrů bude  

proveden dle typu barvy. Projektová dokumentace neřeší malby a nátěry ty si  

zajistí investor svépomoci. 

 

 d.19) Větrání místností 

  Odvětrávání místností je přirozenou cestou pomocí otevíravých oken a  

pomocí mikroventilace. Odvětrávání místností č.1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11,  

1.12, 1.13, 1.14 je pomocí vzduchotechniky umístěné v místnosti č.1.01.  

Umístění a systém vzduchotechniky není předmětem řešení bakalářské práce. 

  

 d.20) Venkovní úpravy 

  Vnější plochy budou zatravněny, dále bude vysazena nová zeleň stromy a  

keře. Úpravy vnějších ploch nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 
  

 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

  
 

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

   

 VÝKOPY: 

 Vzhledem k velkému rozsahu prací byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum.  

 Byla zjištěna hlinitá zemina a hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry  

 přesně v -3,485 m. Po vytýčení obrysu domu se sejme z povrchu terénu v místě stavby  

 ornice do hloubky 20 cm. Ornice zůstane na pozemku majitele, posléze bude použita  

 pro dodatečnou úpravu  terénu. Výkopy budou hloubeny 100 mm nad úroveň základové  

 spáry. Konečná vrstva 100 mm bude odejmuto ručně, aby nedošlo k porušení spáry.  

 Základové pásy jsou založeny v hloubce 1200, 3350,1550 mm pod úrovní terénu viz  

 výkres základů, výkr.č.3  

 Patky jsou založeny v hloubce 1200 mm pod úrovní terénu. Stabilizace stěn výkopů bude  

 zajištěna dřevěným pažením.  

  Vzpěry a svlaky budou pevně spojeny skobami. Osová vzdálenost svlaků je 1 000 mm. Na  
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  pozemku bylo oprávněnou firmou provedeno základní měření ohrožení stavby  

  radonem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu radonového záření a  

 proto není třeba provádět speciální ochranná opatření. Vytěžená zemina bude odvezena  

 na skládku. 
  

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na okolní přilehlé pozemky.  

Stavba při své výstavbě a provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.  

Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace připojenou na kanalizační  

řád na ulici Rakovecká a odpadky budou vynášený do přilehlých kontejnerů  a  

vyváženy na skládku. 

 

 h) Dopravní řešení 

U objektu bude proveden chodník ze Zámkové dlažby od firmy PRESBETON tl.100  

mm. Bude zbudována nová účelová komunikace pro zásobování. Parkoviště bude  

realizováno na ulici Rakovecká. Úpravy zpevněných ploch nejsou předmětem řešení  

bakalářské práce. 

  

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

  Na pozemku bylo oprávněnou firmou provedeno základní měření ohrožení stavby  

radonem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu radonového záření, 

a proto není třeba provádět speciální ochranná opatření. Dále objekt není  

v záplavovém území. 

 

 j) Dodržení požadavků na výstavbu 

  Arboretum s oranžerií je navrženo tak, aby splňoval obecné požadavky na výstavbu  

  dle vyhlášky č. [137/1998 Sb.] O obecně technických požadavcích na výstavbu. 
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 1.2 Stavebně konstrukční část  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 

 1.4 Technika prostředí staveb  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 
 
 
2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 
3. PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY  

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 
4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ                                   KATEDRA ARCHITEKTURY  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 

 Hlavní myšlenkou při návrhu této stavby bylo vytvořit moderní budovu, která ovšem  

svoji architekturou zapadá do stávajícího terénu. Nejvýznamnějším nárokem bylo, aby stavba  

nerušila vzhled okolí a nebyla vyšší než okolní zalesněná část, tuto podmínku jsem splnil  

vystavěním jednopodlažní budovy.  

 V tomto projektu jsem se snažil vytvořit místo, které by poskytlo návštěvníkům  

příjemný zážitek z návštěvy arboreta, klidné posezení v restauraci či při prohlížení sbírek ve  

výstavním sále.  Také jsem se snažil respektovat regulativy územního plánu i okolní  

zástavby. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

6.1 Vyhlášky a zákony 

[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Sbírka zákonů, Česká republika 2006 

[2] Vyhlášky č. [137/1998 Sb.] O obecně technických požadavcích na výstavbu. Sbírka zákonů, 
Česká republika 2006 

 [3]Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Sbírka  
zákonů, Česká republika, 2006 1995  

[4]Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, Sbírka zákonů, Česká 
republika, 2009  

 [5]NEUFERT, Ernest, Navrhování staveb, Praha: Consultinvest International, 

 [6]MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavby I. a II., CERM s r.o., Brno 1994 

 [7]SOLAŘ, J.: Pozemní stavitelství IV., VŠB-TUO, Ostrava 2005 

 

6.2 Normy 

[8] ČSN 01 3420 Výkres pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemních staveb 

[9] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

[10] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb  

[11]ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení  

[12]ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 

6.3 Odkazy na internet 

[13] Nahlížení do katastru nemovitostí (online), Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2011. 
Dostupné na www:nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[14] Katalogové výrobky Porotherm (online), Wienerberger Ziegelindustrie  

Dostupné na www.wienerberger.cz/ 

[15] Tepelné, zvukové a protipožární izolace (online), Rockwool  

Dostupné na www.rockwool.cz/ 

[16]  Titanzinkové klempířské prvky(online)  

Dostupné na www.rheinzink.cz/ 

[17] Katalogové výrobky firmy E-parapety (online) 

Dostupné na www.e-parapety.cz 

[18] Katalogové výrobky firmy thermona (online) 

Dostupné na www.thermona.cz 
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6.4 Použité programy  

[19] ARCHICAD- CAD systém   

[20] Artlantis- Vizualizační nástroj 

[21] MICROSOFT WORD- textový procesor od firmy Microsoft. 

 

7.SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obr.č.1- Tvarovka Porotherm 36,5 P+D, zdroj: www.wienerberger.cz/ 

Obr.č.2 - překlad Porotherm 7, zdroj: www.wienerberger.cz/ 

Obr.č.3 Interiérové dveře od firmy Šimbera, zdroj www.simbera.cz/ 

Obr.č.4 Hliníkové okno Vekra Futura standard zdroj: www.vekra.cz 

Obr.č.5 Keramický obklad RAKO 44,5x44,5 cm do koupelny, umývárny a WC 

  zdroj: www.mbkeramika.cz 

Obr.č.6 Keramický obklad RAKO 44,5x44,5 cm do kuchyně zdroj: zdroj: www.mbkeramika.cz 

Obr.č7 Pohledy na okolní pozemky z východní strany, foto autora bakalářské práce 

Obr.č8 Pohledy na okolní pozemky z východní strany, foto autora bakalářské práce 

Obr.č9 Pohledy na okolní pozemky ze západní strany, foto autora bakalářské práce 

 

8. SEZNAM PŘÍLOH 

 8.1 PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI –technické listy použitých materiálů 

 8.2 FOTODOKUMENTACE POZEMKU 

 8.3 SEZNAM VÝKRESŮ 
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PŘÍLOHA 8.2 
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FOTODOKUMENTACE 

 

     Obr.č7 Pohledy na okolní pozemky z východní strany 

 

Obr.č8 Pohledy na okolní pozemky z východní strany 
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FOTODOKUMENTACE 

 

Obr.č9 Pohledy na okolní pozemky ze západní strany 
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PŘÍLOHA 8.3 
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SEZNAM VÝKRESŮ: 

1-KOORDINAČNÍ SITUACE      1:500 
2-VYTYČOVACÍ SITUACE      1:500 
3-VÝKRES ZÁKLADŮ       1:50 
4-PŮDORYS 1.NP       1:50 
5-ŘEZ B-B (PŘES SCHODIŠTĚ)      1:50 
6-ŘEZ A-A        1:50 
7-VÝKRES STROPU NAD  1.NP     1:50 
8-VÝKRES KONSTRUKCE STŘECHY     1:50 
9-VÝKRES POHLEDŮ 1       1:50 
10-VÝKRES POHLEDŮ 2      1:50 
11-DETAIL A        1:20 
12-DETAIL B        1:20 
13-DETAIL C        1:20 
14-3D VIZUALIZACE 
15-VÝPIS DVEŘÍ 
16-VÝPIS OKEN 
17-VÝPIS ZÁRUBNÍ 
18-VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
19-VÝKRES SKLADBY PODLAH 
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PŘÍLOHA 8.1 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ-SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ-HYDROIZOLAČNÍ PÁSE DEKABIT AL S 40 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ-POROTHERM 36,5P+D 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ- POROTHERM PŘEKLAD 7 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ                                   KATEDRA ARCHITEKTURY  
  
 

TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ- POROTHERM PŘEKLAD 7 
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TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH ATERIÁLŮ- POSUVNÉ TROJDÍLNÉ DVEŘE 

 


