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Anotácia 

 

Predmetom bakalárskej práce je vyhotovenie čiastočnej dokumentácie pre 

prevedenie stavby objektu novostavby administratívnej budovy v Porube podľa vyhlášky 

499/2006 Zb. o dokumentácii stavieb. Práca sa skladá z textovej a výkresovej časti. 

Dokumentácia pre prevedenie stavby je spracovaná podľa architektonickej štúdie, ktorá 

bola predmetom Ateliérovej tvorby II. Zaoberá sa technickým a materiálovým riešením 

objektu. Výsledkom je dokumentácia v primeranom rozsahu a v kvalitatívnom prevedení, 

zodpovedajúcemu technickým požiadavkám na prevádzanie stavby. 

 

Kľúčové slová: administratívna budova, objekt, dokumentácia, prevedenie, stavba.  

 

 

 

 

Annotation 

 

The thesis focuses on producing a partial documentation of a building construction 

execution of a new office building in Poruba by Decree 499/2006 Coll. on the 

documentation of buildings. The thesis consists of a text and a drawing part. The 

documentation of a building construction execution is done in accordance to the 

architectural study, which was the subject of Ateliérová tvorba II. (Studio Work II). It 

deals with technical and material solutions of the building. The result is the documentation 

within reasonable limits of extent and a quality design which corresponds with technical 

requirements of the building construction. 

 

Keywords: Office building, structure, documentation, execution, construction. 
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Zoznam použitého značenia 

 

BOZP     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bpv.     Výškový systém Baltský po vyrovnaní 

č.      Číslo 

ČSN EN    Európske technické normy 

ČSN     České technické normy 

EPS     Expandovaný polystyrén 

HI     Hydroizolácia 

kat.ú.     Katastrálne územie 

NP     Nadzemné podlažie 

Obr.     Obrázok 

PD     Projektová dokumentácia 

PP     Podzemné podlažie 

SO     Stavebný objekt 

str.     Strana 

TI     Tepelná izolácia 

TZB     Technické zariadenie budov 

U      Súčiniteľ prestupu tepla [ W/m²K ] 

XPS     Extrudovaný polystyrén 

Zb.     Zbierka (zákona) 

ŽB     Železobetón 
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1. Úvod 

 

Bakalárska práca rieši čiastočnú dokumentáciu pre prevedenie stavby podľa 

vyhlášky 499/2006 Zb. o dokumentácii stavieb, [11] pre objekt administratívnej 

budovy. Ako podklad pre vypracovanie slúžila dokumentácia pre stavebné povolenie 

z predmetu Ateliérová tvorba Va., ktorej predchádzalo vypracovanie architektonickej 

štúdie a návrhu v predmete Ateliérová tvorba II. Miesto stavby sa nachádza v Ostrave – 

Porube, na krížení ulíc Opavská – Francouzská.  

Jedná sa o novostavbu budovy, ktorá má pôdorys štvorcového charakteru a delí sa 

na výškovú a prízemnú časť. Funkčne je rozčlenený na štyri časti, a síce: reštaurácia 

a kaviareň, multifunkčná sála, biliardové centrum a administratívne priestory. Ide 

o dvadsaťštyri podlažnú budovu, z čoho štyri podlažia sú podzemné a slúžia 

parkovacím účelom a technickému vybaveniu budovy. 

Prízemná časť pozostáva z prvých dvoch nadzemných podlaží a v týchto sú 

situované dve zo štyroch funkčných využití stavby a to konkrétne na prvom podlaží ide 

o reštauráciu s kaviarňou a multifunkčný sál, tento prebieha cez druhé nadzemné 

podlažie. Na prvom podlaží sa takisto nachádza vstupná hala s komunikačným jadrom, 

ktorá spája všetky funkcie a taktiež prebieha cez druhé nadzemné podlažie. V druhom 

podlaží sa nachádza biliardové centrum. 

Výšková časť pozostáva skoro čisto z administratívnych priestorov, na najvyššom 

podlaží sa nachádza kaviareň s vyhliadkovou terasou, ktorá zaberá väčšinu plochy 

posledného nadzemného podlažia. 
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2. Obsah projektovej dokumentácie [11]  

 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Situácia stavby 

D. Dokladová časť 

E. Zásady organizácie výstavby 

F. Dokumentácia objektu 
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A. Sprievodná správa [11] 

 

a) Identifikačné údaje stavby, stavebníka, projektanta a zhotoviteľa [11] 

 

Identifikačné údaje stavby:  

Názov stavby:     Administratívna budova v Porube 

Miesto stavby:    Ul. Opavská, Ostrava Poruba 700 33, ČR 

Druh stavby:     Novostavba 

Parcelné číslo:     1503/2, 1523, 2965/2, 2965/1 

Katastrálne územie:    Ostrava Poruba - Sever 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia pre prevedenie stavby 

Stavebný úrad:    Ostrava 

 

Identifikačné údaje stavebníka: 

Stavebník:     SYKKUP s.r.o. 

Sídlo:      Ul. Jaroslava Cimrmana 273, Ostrava Poruba 

Konateľ:     Ing. Jakub Kupka 

IČO:      102 030 40 

DIČ:      CZ 102 030 40 

Telefón:     +420 736 125 582 
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Identifikačné údaje projektanta: 

Projektant:     DO&SO s.r.o. 

Sídlo:      Hlavičorova 45, Turzovka 023 54, SR 

Konateľ:     Ing. Arch. Vladimír Šobich 

IČO:      234 786 13 

DIČ:      SR 234 786 13 

Telefón:     +421 949 421 085 

  

Identifikačné údaje zhotoviteľa: 

Zhotoviteľ:     Skanska a.s. 

Sídlo:      Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, ČR 

Projektový manažér:    Václav Matoušek 

IČO:      262 713 03 

DIČ:      CZ 262  713 03 

Telefón:     +420 296 301 000 

 

b) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku 

a o majetkovoprávnych vzťahoch [11] 

 

Územie je podľa katastru [35] doposiaľ evidované ako ostatná plocha a spôsob 

využitia je uvedený ako ostatné komunikácie. Podľa územného plánu mesta Ostravy zo 

dňa 25.1.2013 je vedené ako územie pre občiansku vybavenosť. V dnešnej dobe ide 

prevažne o trávnaté plochy s rekreačným využitím. 

Okolie stavebného pozemku je riedko zastavané na jeho severozápadnej strane. 

V tesnom susedstve je objekt benzínovej pumpy a bytová zástavba maximálne 
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dvojpodlažného charakteru. Zo strany južnej sa nachádza cestná komunikácia druhej 

triedy, ulica Opavská, ktorá priamo prilieha k územiu. Tvorí hraničnú časť medzi 3 

obvodom Poruby. V ňom sa nachádzajú prevažne osem podlažné objekty. Juhovýchodne 

sa nachádza obchodné centrum a dva sedemnásť podlažné vežiaky.  

Územný plán [36] počíta s predĺžením cestnej komunikácie Francouzská, ktorá má 

byť v tesnom kontakte so stavebnou parcelou 1503/2. Táto bola vyňatá z parcely 1503/1, 

ktorú má pretínať spomínaná komunikácia. 

Na pozemku sa nachádzajú listnaté dreviny a kry v malom množstve, väčšinou na 

jeho hraniciach. Nenachádzajú sa tu žiadne budovy. Na severnej strane je časť lokálnej 

komunikácie, ktorá ale končí na stavebnom pozemku a nemá v tejto dobe žiadne využitie. 

Stavebná parcela 1503/2 bola vyňatá z parcely 1503/1, ktorej vlastnícke právo 

spadá pod Štatutárne mesto Ostrava. 

 

c) Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru [11] 

 

V minulosti boli vykonané geologické prieskumy  danej aj okolitých lokalít. [38] 

Priamo na stavebnom pozemku boli prevedené dva geologické vrty.  

 V roku 1992 bol vedený zvislý vrt pod evidenčným číslom #GF P077233, kľúč 

vrtu: ID_GDO 334641, hĺbka 10 m, nezameraný, inžiniersko-geologický 

 V tom istom roku bol vedený vrt pod evidenčným číslom #GF P077233, kľúč vrtu: 

ID_GDO 334643, hĺbka 8 m, nezameraný, inžiniersko-geologický 

Predmetom týchto dvoch vrtov bolo zistenie indexových vlastností zemín a vrtný 

profil; základovej pôdy. 

• V roku 2005 bolo v blízkom okolí stavebného pozemku, za účelom stavby 

obchodného centra, vedených 12 inžiniersko-geologických vrtov, pod evidenčným 

číslom #GF P112593, kľúč vrtu, počínajúc prvým: ID_GDO 669784, končiac 

posledným: ID_GDO 669786, názvy vrtov VJ-1 až VJ-12. Hĺbky vrtov 15 až 16 m, 

zamerané. 
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 Cieľom vrtov bolo zistiť agresivitu, analýzu vôd, geologický profil, granulometriu, 

hladinu podzemnej vody, indexové vlastnosti zemín, laboratórne skúšky zemín, mapa 

hydroizohýps, štruktúrna mapa, mechanické vlastnosti zemín,  meracie podklady, 

stlačiteľnosť, technické vlastnosti hornín a základové pomery. 

 Bola zistená hladina podzemnej vody a zložité základové pomery. Viac 

o geotechnických vlastnostiach podložia a základových pomeroch, špeciálnom zakladaní 

a výsledkoch inžiniersko-geologických prieskumoch v špeciálnej dokumentácii – nie je 

súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 Napojenie na dopravnú infraštruktúru bude prevedené novovybudovanou 

jednosmernou cestnou komunikáciou, ktorá sa napojí na stávajúcu komunikáciu II. triedy, 

ul. Opavskú, a bude prebiehať celým stavebným pozemkom. Na jeho konci sa napojí na 

stávajúcu vyššie spomínanú nevyužívanú komunikáciu, parcelné č. 1523, viď. výkres č.1.1. 

 Technická infraštruktúra bude napojená na stávajúcu mestskú technickú 

infraštruktúru, ktorá je vedená súbežne s ul. Opavskou, avšak mimo cestnej komunikácie. 

Napojenie bude formou podzemných prípojok a ide o kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú 

prípojku. 

 

d) Informácie o splnení podmienok dotknutých orgánov [11] 

 

Podmienky kladené územným rozhodnutím, regulačným plánom, [37] stavebným 

povolením, zabezpečenie ochrany osobitých záujmov pri stavaní, požiarna ochrana, 

ochrana zdravých životných podmienok a podmienky na napojenie na technickú 

infraštruktúru, boli splnené. 

 

e) Informácie o dodržaní obecných podmienok na výstavbu [11] 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie prebiehalo v súlade so stavebným 

zákonom 183/2006 Zb. [2], vyhláškou o dokumentácii stavieb 499/2006 Zb. [11], 

vyhláškou o obecných požiadavkách na využívanie územia 501/2006 Zb. [12], vyhláškou 
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o technických požiadavkách na stavby 268/2009 Zb. [13], vyhláškou o obecných 

technických požiadavkách na výstavbu 502/2006 Zb. [14], vyhláškou o obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 398/2009 Zb. 

[15] a nariadenie vlády o ochrane zdravia pri práci 361/2007 Zb.. [8] 

 

f) Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, 

poprípade územno-plánovacie informácie u stavieb podľa § 104 ods. 1 

stavebného zákona [11] 

 

Podmienky regulačného plánu [37] mesta Ostravy daného územia a danej lokality 

boli pri navrhovaní objektu a spracovávaní projektovej dokumentácie brané na zreteľ a boli 

splnené. Podmienky územného rozhodnutia boli takisto pri vyhotovení projektovej 

dokumentácie brané na zreteľ a splnené. 

 

g) Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné 

opatrenia v dotknutom území [11] 

 

Samotnej výstavbe objektu predchádza výstavba prístupovej komunikácie a jej 

napojenie na ul. Opavskú. Výstavba objektu nie je ďalej viazaná na iné stavby a iné 

opatrenia, ktoré by bolo potreba vykonať v dotknutom území. 

 

h) Predpokladaná doba výstavby vrátane popisu postupu výstavby [11] 

 

Pre určenie doby výstavby je vypracovaný časový harmonogram, ktorý nie je 

súčasťou riešenia bakalárskej práce. Odhadovaná doba výstavby sa pohybuje približne 

medzi 3 až 4 rokmi. 

Stavebné práce začnú výstavbou cestnej komunikácie, ktorá spojí ul. Opavskú s 

nevyužitou komunikáciou na stavebnom pozemku, parcelné č. 1523. Tým vznikne aj 

prístupová cesta na stavenisko. Samotnej výstavbe objektu predchádza odstránenie drevín 



 

10 
 

a krovín a odstránenie ornice z pozemku v dostatočnej miere a vytýčenie stavby 

autorizovaným geodetom. Na rad prichádza baranenie štetovnicových stien, ktoré budú 

slúžiť ako stabilizácia stien stavebnej jamy. Štetovnicové steny je potreba riadne ukotviť 

proti klopeniu od tlaku zeminy, taktiež slúžia ako ochrana proti podzemnej vode. 

Technologický predpis a postup prevádzania výkopových prác je nutné riešiť v špeciálnom 

geotechnickom projekte, keďže dno stavebnej jamy sa bude nachádzať v hĺbke 12,9 metra 

pod povrchom terénu, ktorý nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. Po výkopových 

prácach stavebnej jamy bude prebiehať vŕtanie jám hlbinných pilotových základov. Po 

dokončení výkopových prác sa do hlbinných jám spúšťa výstuž a prechádza sa k betonáži 

pilotových základov, ktoré budú ukončené štvorcovou hlavicou. Tieto budú slúžiť ako 

základové pätky. Následne sa prechádza k betonáži základovej dosky. Potom nasleduje 

betonáž zvislých a vodorovných nosných konštrukcií podzemných podlaží. Základové 

pomery špecifikujú tento druh zakladania ako špeciálne zakladanie, preto je nutné 

vypracovať špeciálnu dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou bakalárskej práce. 

Po dokončení spodnej stavby sa začne s výstavbou vrchnej stavby, ktorá pozostáva 

z prízemnej a výškovej časti. Výstavba prízemnej a výškovej časti objektu môže prebiehať 

súčasne. Na každú z nich sa však viaže iný technologický postup, keďže prízemná časť je 

z prefabrikovaných dielcov a výšková časť zo ŽB. Predpokladá sa, že zvislé a vodorovné 

konštrukcie prízemnej časti, vzhľadom na objem a montovanú technológiu výstavby, bude 

ukončená pred výškovou časťou, príde na rad konštrukcia plochej strechy. Nasledujú 

vnútorné práce, a síce: zhotovenie priečok, TZB, povrchové úpravy, podlahy a ostatné 

pomocné stavebné práce. Obdobný postup bude sprevádzať výškovú časť objektu. 

 

i) Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby bytovej, nebytovej, na 

ochranu životného prostredia a ostatné v tis. Kč, ďalej údaje o podlahovej 

ploche budovy bytovej či nebytovej v m2, a o počtu bytov v budovách 

bytových či nebytových [11] 

 

Zisteniu orientačnej hodnoty stavby predchádza rozpočet stavby, ktorý nie je 

súčasťou riešenia bakalárskej práce. 
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Štatistické údaje o stavbe: 

Plocha parcely:     6802 m2 

Zastavaná plocha:     1710 m2 

Úžitková plocha:     9027,26 m2 

Plochá garáží:      4640 m2 

Plocha reštaurácie a kaviarne:   330 m2 

Plocha multifunkčnej sály:    380 m2 

Plocha biliardového klubu:    400 m2 

Plocha kancelárskych priestorov:   463 m2 

Celková plocha kancelárskych priestorov:  7408 m2 
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B. Súhrnná technická správa [11] 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie [11] 

 

a) Zhodnotenie staveniska, u zmeny dokončenej stavby tiež vyhodnotenie 

súčasného stavu konštrukcií, stavebne historický prieskum stavby, ktorá je 

kultúrnou pamiatkou, je v pamiatkovej rezervácii alebo je v pamiatkovej 

zóne [11] 

 

Stavebný pozemok sa nachádza na parcele 1503/2 a je takmer rovinatý. V katastri 

nehnuteľností [35]  je evidovaný ako ostatná plocha. Doposiaľ nemal praktické využitie, 

bol využívaný ako rekreačná plocha. Pozemok je zatrávnený s občasným výskytom 

listnatých drevín a krov, nenachádzajú sa na ňom žiadne stávajúce stavebné objekty. Na 

severnej časti pozemku sa vyskytuje časť komunikácie, na parcele 1523, ktorá končí na 

pozemku a nemá doposiaľ žiadne využitie. Objekt je situovaný do južnej časti pozemku 

a jeho plocha tvorí asi 25 % stavebného pozemku. Ostávajúca plocha pozemku bude slúžiť 

na zariadenie staveniska, v budúcnosti bude slúžiť ako pozemok pre ďalší stavebný objekt 

a komunikácie. Prístup na stavenisko bude z južnej strany, z ul. Opavskej, na ktorú sa 

napojí navrhovaná komunikácia, ktorá sa prepojí so stávajúcou nevyužitou komunikáciou 

na južnej strane pozemku. 

Inžinierskogeologickými prieskumami [38]  sa zistili zložité základové podmienky 

a taktiež výskyt hladiny podzemnej vody. 

 

b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby, poprípade pozemku s ním 

súvisiace [11] 

 

Predmetom návrhu objektu bol návrh administratívnej budovy v mestskom obvode 

Poruba, ktorý by dokázal poskytnúť kancelárske priestory rôznym firmám, ako aj priestory 

pre stravovanie, oddych, zábavu a priestory pre multifunkčný sál.  
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Cieľom návrhu bolo splniť funkčné požiadavky a potreby, ako aj urbanistické 

začlenenie objektu a zocelenie danej lokality. Vzhľadom na to, že podľa urbanistického 

plánu mesta Ostrava má byť uskutočnené predĺženie ul. Francouzská, práve popri 

východnej strane pozemku budúcej stavby, je táto spolu s ul. Opavskou, dôležitým 

urbanistickým, usmerňujúcim a tvoriacim prvkom pri návrhu samotného objektu.  Práve 

tieto výrazne ovplyvnili konečné umiestnenie a z časti aj tvar objektu.  

V nadväznosti k stávajúcej a plánovanej výstavbe, ktorú urbanistické štúdie 

špecifikujú ako nové centrum Poruby, bude objekt, v tesnom spojení so stávajúcou 

výstavbou dvoch 17 podlažných vežiakov, ktoré sa nachádzajú na krížení druhého cípu ul. 

Francouzské a ul. Opavské, tvoriť hlavnú dominantu lokality. Tento odkaz na už stávajúcu 

výstavbu sa preniesol aj do návrhu plánovaného objektu, pričom toto myslené prepojenie 

je akcentované koncentráciou hmoty výškovej časti objektu do jeho rohu, čím sa ešte viac 

zvýrazní význam nárožia a vznikne tým trojuholníkový tvar tejto výškovej sekcie. 

Pravouhlý tvar nárožia, pôsobiaci robustne a až príliš výrazne, bol zjemnený jeho 

zaoblením. Ťažko funkčne využiteľná plocha, medzi preponou a odvesnami trojuholníka, 

bola eliminovaná useknutím pred miestom styku týchto prvkov. Forma objektu tým 

nadobudla výškový trojuholníkový tvar s useknutými hranami a zaobleným rohom, 

s doskovitou základňou. 

Dimenzia doskovitej základne je dimenzovaná rozponovým modulom garáží 5x7,2 

m. V časti styku dosky s trojuholníkovým tvarom je tento modul prerušený 

a trojuholníkový pôdorys obsahuje atypickú osovú moduláž. Prízemie a druhé NP 

trojuholníkovej časti je ustúpené, čím je vstupný priestor voľnejší a výškový objekt 

proporčne lepšie rozčlenený.  

Budova je teda rozdelená na 3 základné funkčné časti, a síce: reštaurácia 

s kaviarňou + biliardový klub, multifunkčný sál a administratívne priestory, pričom 

dispozične žiadna z nich nezasahuje do druhej, avšak sú vzájomne prepojené cez presklenú 

halu, ktorá všetky tieto celky komunikačne spája. 

Reštaurácia je situovaná na západnú stranu prvého NP, multifunkčná sála na stranu 

severnú. Táto prechádza cez dve podlažia, počínajúc prvým NP. Na druhom NP sa 

nachádza jej galéria, zároveň druhé NP obsahuje oddychovú časť – biliardový klub, 

situovaný nad reštauráciou, ktorý má s ňou spoločnú vstupnú halu na prízemí. 
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Trojuholníkový výškový objekt, situovaný na juhovýchodnej strane, je teda vyhradený 

kompletne pre administratívne pracoviská, až po 19. NP. Na 20. NP sa nachádza bar 

a vyhliadkový koridor, z ktorého je možné sledovať obvody Poruby, ako aj celú Ostravu. 

Zásobovanie a vstup do garáží je riešené odbočkou z ul. Opavské na západnej 

strane objektu jednosmernou cestou, ktorá sa na konci pozemku napája na už stávajúcu 

komunikáciu. 

 

c) Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb 

a riešenie vonkajších plôch [11] 

 

 Popis pozemných stavieb 

Objekt SO 01 je zhotovený pomocou kombinovaného skeletového konštrukčného 

systému. Časť stavby je z monolitického ŽB a časť z montovaných ŽB dielcov. Podzemné 

podlažia a výšková časť objektu SO 01 je prevedená z monolitického ŽB. Prízemná časť je 

prevedená z montovaných ŽB dielcov. Objekt je zastrešený plochými strechami. Strechy 

sú prevedené v celkovo troch úrovniach. Základové pomery stavby sú radené ako zložité, 

boli volené preto základové pätky na pilotách v dostatočnej hĺbke v únosnej zemine. 

 Popis inžinierskych stavieb 

Inžinierske stavby ako prípojky budú vedené podzemným vedením. Budú napojené 

na stávajúcu verejnú sieť na ul. Opavskej, ide o SO 04 až SO 06. Napojenie na cestnú 

komunikáciu bude prevedené pomocou novovybudovanej cestnej komunikácie, ktorá sa 

napojí na ul. Opavskú a stávajúcu komunikáciu na severe stavebného pozemku, viď. 

výkres č. 1.1, ide o stavebný objekt SO 03. 

 Riešenie vonkajších plôch 

 Okolo objektu z južnej a východnej strany sa bude nachádzať vydláždená 

protikĺzavá spevnená plocha, ktorá bude priliehať k stávajúcim chodníkom verejnej 

komunikácie, podľa výkresu č. 1.1, SO 02. Zo západnej strany bude ku prístupovej 

komunikácii vybudované parkovacie státie pre reštauráciu a biliardový klub podľa, 

v celkovom počte 13 parkovacích miest., podľa výkresu č. 1.1, SO 03. Toto parkovacie 
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státie je len doplnkové, hlavné parkovacie plochy sa nachádzajú v podzemných podlažiach 

objektu. Parkovacie plochy boli navrhované v súlade s ČSN 73 6056 o Odstavných 

parkovacích plochách cestných vozidiel. [18] Ostávajúca plocha bude zatrávnená a budú 

vysadené stromy v rozmiestnení podľa výkresu č.1.1, výber stromov podľa projektu 

záhradného architekta, ktorý nie je súčasťou bakalárskej práce. 

 

d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru [11] 

 

Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru bude prebiehať novovybudovanou 

jednosmernou cestnou komunikáciou, ktorá prepojí ul. Opavskú a stávajúcu nevyužitú 

komunikáciu na severe stavebného pozemku, na parcele 1523. Napojenie komunikácie 

bolo navrhované v súlade s ČSN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic. [20] Projektová 

dokumentácia k inžinierskym stavbám nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

Napojenie na technickú infraštruktúru bude riešené podzemnými prípojkami podľa 

výkresu č. 1.1. na stávajúce miestne vedenie technickej infraštruktúry, ktorá vedie pri ul. 

Opavskej. 

 

e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane dopravy v kľude, 

dodržanie podmienok stanovených pre navrhovanie stavieb na 

poddolovanom a svažnom území [11] 

 

Technická infraštruktúra sa skladá z podzemných prípojok kanalizačnej, 

vodovodnej a elektrickej energie. Kanalizačná prípojka bude prevedená z plastu, priemer 

potrubia DN 400mm a bude pripojená na verejnú kanalizačnú sieť. Vodovodná prípojka 

bude prevedená z ocele o priemere DN 200 mm a bude pripojená na verejný vodovod. 

Prípojka elektrickej energie bude prevedená z káblov CYKY 5Jx10 a bude pripojená na 

verejnú sieť elektrickej energie. 

Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru bude prebiehať novovybudovanou 

jednosmernou cestnou komunikáciou, ktorá prepojí ul. Opavskú a stávajúcu nevyužitú 

komunikáciu na severe stavebného pozemku, na parcele 1523. Z tejto komunikácie bude 
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zabezpečené zásobovanie a vjazd do podzemných garáži objektu podľa výkresu č. 1.1. 

Cestné komunikácie boli navrhované v súlade s ČSN 73 6101. [20] Projektová 

dokumentácia k inžinierskym stavbám nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  

Zo západnej strany bude ku prístupovej komunikácii vybudované parkovacie státie 

pre reštauráciu a biliardový klub podľa, v celkovom počte 13 parkovacích miest., z toho 2 

miesta sú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  podľa výkresu č. 1.1, 

SO 03. Toto parkovacie státie je len doplnkové, hlavné parkovacie plochy sa nachádzajú 

v podzemných podlažiach objektu. Podzemné parkovanie pozostáva zo 4 podlaží garáží, 

každé podlažie poskytuje 39 parkovacích miest, z toho dve sú vyhradené pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celkovo teda podzemné garáže ponúkajú parkovacie 

priestory pre 156 osobných automobilov. Spolu s parkovacími plochami reštaurácie 

poskytuje objekt 169 parkovacích miest. Parkovacie plochy boli navrhované v súlade 

s ČSN 73 6056 o Odstavných parkovacích plochách cestných vozidiel. [18] Garáže boli 

navrhované v súlade s ČSN 73 6058.[11] 

 

f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany [11] 

 

Počas životnosti stavby sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na životné prostredie. 

Na životné prostredie bude avšak vplývať výstavbový proces. Počas výstavby je nutné 

dbať na zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, [1] zákon č.114/1992 Zb. o ochrane 

prírody a krajiny [3] a zákon č. 100/2001 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

[5] Treba prihliadať na likvidáciu a skladovanie odpadových materiálov. Počas 

výstavbového procesu je treba dbať na ochranu vôd, zabránením znečisteniu vodných 

zdrojov a podzemnej vody v danej lokalite odvádzaním znečistenej vody do špeciálnej 

kanalizácie a postupovať podľa vodného zákona č. 254/2001 Zb.; [4] a ochranu ovzdušia, 

zabránením nadmernej prašnosti, ktorá vznikne pri niektorých stavebných úkonoch 

napríklad kropením vodou a postupovať podľa zákona o ochrane ovzdušia č. 86/2002 Zb.. 

[6] 
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g) Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných 

plôch a komunikácií [11] 

 

Objekt je verejná stavba, pri navrhovaní sa teda postupovalo podľa vyhlášky 

398/2009 Zb.. [15] Výškové prevýšenie spevnených plôch pri stavbe a stávajúcich 

verejných komunikácií nie je. Všetky vstupy do objektu sú bezprahové. Prevýšenie 

podlahy v prvom NP a vonkajšími plochami je + 0,02 m.  

 

h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do 

projektovej dokumentácie [11] 

 

V minulosti boli vykonané geologické prieskumy danej aj okolitých lokalít. Priamo 

na stavebnom pozemku boli prevedené dva geologické vrty. [38] 

 V roku 1992 bol vedený zvislý vrt pod evidenčným číslom #GF P077233, 

kľúč vrtu: ID_GDO 334641, hĺbka 10 m, nezameraný, inžiniersko-

geologický 

 V tom istom roku bol vedený vrt pod evidenčným číslom #GF P077233, 

kľúč vrtu: ID_GDO 334643, hĺbka 8 m, nezameraný, inžiniersko-

geologický 

Predmetom týchto dvoch vrtov bolo zistenie indexových vlastností zemín a 

vrtný profil; základovej pôdy. 

 V roku 2005 bolo v blízkom okolí stavebného pozemku, za účelom stavby 

obchodného centra, vedených 12 inžiniersko-geologických vrtov, pod 

evidenčným číslom #GF P112593, kľúč vrtu, počínajúc prvým: ID_GDO 

669784, až posledným: ID_GDO 669786, názvy vrtov VJ-1 až VJ-12. 

Hĺbky vrtov 15 až 16 m, zamerané. 

  Cieľom vrtov bolo zistiť agresivitu, analýzu vôd, geologický profil, 

granulometriu, hladinu podzemnej vody, indexové vlastnosti zemín, laboratórne skúšky 

zemín, mapa hydroizohýps, štruktúrna mapa, mechanické vlastnosti zemín,  meracie 

podklady, stlačiteľnosť, technické vlastnosti hornín a základové pomery. 
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 Bola zistená hladina podzemnej vody a zložité základové pomery. Viac 

o geotechnických vlastnostiach podložia a základových pomeroch, špeciálnom zakladaní 

a výsledkoch inžiniersko-geologických prieskumoch v špeciálnej dokumentácii – nie je 

súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

i) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný a výškový 

systém [11] 

 

Ako podklad pre vytýčenie stavby slúži projektová dokumentácia, najmä výkres č. 

1.1 Koordinačná situácia, v ktorej sú zohľadnené potrebné geodetické body, nutné pre 

vytýčenie stavby. Ako súradnicový systém pre vytýčenie stavby slúži S-JTSK. Ako 

výškový referenčný systém slúži Bpv. 

 

j) Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty 

a technologické prevádzkové súbory [11] 

 

Stavba je rozdelená na 7 stavebných objektov, a síce:  

 SO 01    Navrhovaný objekt administratívnej budovy 

 SO 02    Komunikácia, spevnená plocha 

 SO 03    Cestná komunikácia + parkovacie státie; spev. plocha 

 SO 04    Kanalizačná prípojka 

 SO 05    Vodovodná prípojka 

 SO 06    Prípojka elektrickej energie 

 SO 07    Zeleň a sadové úpravy 
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k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred 

negatívnymi účinkami prevedenia stavby a po jej dokončení, resp. ich 

minimalizácia [11] 

 

Stavba má výrazný dopad na svoje okolie z hľadiska urbanistického 

a architektonického. Vďaka svojej výške bude tvoriť dominantu daného územia a mestskej 

časti Poruby. Vzhľadom k svojej orientácii k svetovým stranám v aktuálnej zastavanosti 

územia nedochádza k zatieňovaniu okolitej zástavby, no v prípadnej budúcej zástavbe 

a zahusťovaní lokality sa berie v ohľad zatienenie okolitých budov. Budova je však 

navrhnutá ako mestotvorný prvok, od ktorého sa má odvíjať budúca zástavba a v hustej 

mestskej zástavbe sa so zatienením od výškových budov počíta, vzhľadom k svojim 

funkciám. 

Počas procesu prevedenia stavby je treba dbať na ochranu osôb na stavenisku podľa 

zásad BOZP, dbať na ochranu vôd, zabránením znečisteniu vodných zdrojov a podzemnej 

vody v danej lokalite odvádzaním znečistenej vody do špeciálnej kanalizácie a postupovať 

podľa vodného zákona č. 254/2001 Zb.; [4] a ochranu ovzdušia, zabránením nadmernej 

prašnosti, ktorá vznikne pri niektorých stavebných úkonoch napríklad kropením vodou 

a postupovať podľa zákona o ochrane ovzdušia č. 86/2002 Zb.. [6] 

 

l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov [11] 

 

Zhotoviteľovi sa kladie povinnosť zabezpečiť školenie BOZP všetkým 

pracovníkom. Je taktiež povinný zabezpečiť pracovníkom vhodné osobné ochranné 

pracovné pomôcky a informovať ich o pripravovaných technologických postupoch. 

Zároveň je povinný sa riadiť nariadením vlády 361/2007 Zb. o ochrane zdravia pri práci, 

[8] zákonom 309/2006 Zb. o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, [7] nariadením vlády 591/2006 Zb. o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách, ďalej nariadením vlády 362/2005 

Zb. [9]a nariadením vlády 101/2005 Zb.. [10] 
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2. Mechanická odolnosť a stabilita [11] 

 

Projektová dokumentácia musí obsahovať statický výpočet, ktorý preukáže, že 

stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu výstavby a užívania 

nemalo za následok zrútenie stavby alebo jej časti, väčší stupeň neprípustného pretvorenia, 

poškodenie iných častí stavby alebo vybavenia.  

Statický výpočet musí zhotoviť autorizovaný statik s priliehaním na platné zákony, 

vyhlášky a normy, týkajúce sa danej problematiky. Statický výpočet nie je súčasťou 

projektovej dokumentácie. 

 

3. Požiarna bezpečnosť [11] 

 

Konštrukcie, ktoré by mohli v prípade vzniku požiaru, prísť do kontaktu s priamym 

ohňom alebo sú ním a jeho následkami bezprostredne ohrozené, sú navrhnuté alebo 

upravené tak, aby bol zabezpečený bezpečný únik osôb z celého objektu a následný zásah 

protipožiarnych jednotiek.  

Objekt nie je v priamom kontakte so žiadnym susedným objektom, ani nie je 

v nebezpečnej blízkosti, ktorá umožňuje presun požiaru z budovy na budovu,  preto sa 

nepredpokladá prenesenie požiaru na susedné objekty. 

Úniku osôb slúži veľká časť prvkov stavby, počínajúc dvoma únikovými 

schodiskami z výškovej časti a z garáží, únikovým schodiskom z garáží, únikovými 

koridormi z multifunkčnej sály, zo vstupnej haly, z kaviarne, z biliardového centra 

a reštaurácie. 

Je nutné aby bola vypracovaná dokumentácia o požiarnej bezpečnosti stavby a 

dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ktorá nie je 

súčasťou riešenia bakalárskej práce, odborne spôsobilou osobou. 
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4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia [11] 

 

Stavba je navrhovaná podľa najnovších platných zákonov, predpisov a vyhlášok. 

Návrh hygienických priestorov sa riadil podľa ČSN 73 4108. [21] Dimenzovaní správne 

navrhnutých hygienických zariadení sa venovalo značné úsilie. Každý funkčný celok 

objektu má vlastné hygienické zázemie. 

Objekt počas svojej životnosti od uvedenia do prevádzky nebude negatívne vplývať 

na životné prostredie. O vplyve stavby na životné prostredie budú vypracované odborné 

štúdie, ktoré nie sú predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

5. Bezpečnosť pri užívaní [11] 

 

Stavba je navrhovaná podľa najnovších platných zákonov, predpisov a vyhlášok. 

Bezpečnosť pri užívaní je zabezpečená konštrukciami proti pádu z výšky, protikĺzavými 

podlahami, madlami, zábradliami a značením o obmedzení pohybu osôb do nebezpečných 

lokalít objektu ako je strecha a technické miestnosti. 

 

6. Ochrana proti hluku [11] 

 

Pri návrhu stavby bolo postupované podľa ČSN 73 0532, [22] dispozičné riešenia a 

konštrukcie stavby boli nadimenzované tak, aby nedochádzalo k vysokej akustickej záťaži 

z exteriéru alebo zo záťaži od prevádzky jednotlivých funkcií budovy. Bude prevedené 

akustické posúdenie celej stavby vo fázy projektovej dokumentácie, odborne spôsobilou 

osobou. Tento posudok nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla [11] 

 

Pri návrhu stavby bolo postupované podľa vyhlášky č, 148/2007 Zb. o energetickej 

náročnosti budov, [16] a podľa ČSN 73 0540-2. [23] Voľba materiálov nosných a 

výplňových konštrukcií a TI vrstiev, takisto umiestnenie okenných a dverových 

konštrukcií bolo riadené požiadavkami na čo najnižšiu energetickú spotrebu počas užívania 

stavby a aby spĺňal požiadavky kladené na energetickú náročnosť budov. Pre dosiahnutie 

energetického certifikátu budovy je potreba urobiť tepelno-technické posudky, napríklad 

s použitím softwaru TEPLO 2011, AREA 2011, SIMULÁCIA 2011, STABILITA 2011, 

STRATY 2011, ENERGIA 2011 a CUBE 3d 2011 od Svoboda software. Tepelné posudky 

vybratých konštrukcií sú súčasťou projektovej dokumentácie, viď príloha č.1. 

 

8. Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie [11] 

 

Návrh objektu sa riadil vyhláškou č. 398/2009 Zb., [15] o obecných technických 

požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. Prístup osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie je v celom objekte, keďže ide o verejnú budovu,  

zabezpečený do každej verejnosti prístupnej časti, či už pomocou výťahov, zdvíhacej 

platformy, bezprahovými dverami, pomocnými madlami a minimálnym výškovým 

prevýšením medzi interiérom a exteriérom. Hygienické zariadenia každého funkčného 

celku takisto obsahujú miestnosti vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. 

 

9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia [11] 

 

Objekt sa nachádza vo frekventovanej časti Poruby. Očakáva sa vplyv škodlivín, 

vznikajúcich pri cestnej premávke. Voľba materiálov sa prispôsobila týmto podmienkam, 

ako aj výškovému charakteru stavby. Poveternostné podmienky vo výškovej úrovni 
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vrchných podlaží môžu vyvolávať výrazné vodorovné zaťaženia, ktoré sa objavia v 

statickom výpočte. 

Ochranu objektu proti vplyvom od poddolovania, agresívnej podzemnej vody, 

radónu a seizmicity rieši špeciálny geotechnický projekt a projekt špeciálneho zakladania, 

ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Objekt sa nenachádza na poddolovanom 

území. 

 

10. Ochrana obyvateľstva [11] 

 

Počas výstavbového procesu bude stavenisko chránené oplotením a bude 

zamedzené vstupu alebo vniku na stavenisko neoprávneným osobám z bezpečnostného 

hľadiska. Stavba administratívnej budovy spĺňa podmienky regulačného plánu obce, to 

znamená. spĺňa základní požiadavky na situovanie stavby a stavebné riešenie stavby z 

hľadiska ochrany obyvateľstva podľa vyhl. č. 380/2002 Zb. k príprave a prevedení úloh 

ochrany obyvateľstva. [17] 

 

11. Inžinierske stavby ( objekty) [11] 

 

a) Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadných vôd [11] 

 

Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu a na dažďovú kanalizáciu. Je 

navrhnutá podzemná plastová kanalizačná prípojka DN 400 mm, ktorá sa napojí na verejnú 

kanalizačnú sieť, ktorá vedie popri ul. Opavskej. Dažďová voda zo striech bude odvedená 

do navrhnutých odtokov a vedená do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie parkovacích plôch 

bude prevedené cez odlučovač ropných látok. 
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b) Zásobovanie vodou [11] 

 

Objekt bude napojený na verejnú vodovodnú sieť, ktorá vedie súbežne s ul. 

Opavskou, pomocou podzemnej  oceľovej vodovodnej prípojky DN 200 mm. Prípojka sa 

napojí na vnútorný vodovod pri vodomernej sústave, tá sa nachádza v technických 

miestnostiach PP. Odtiaľ je voda distribuovaná do objektu. 

 

c) Zásobovanie energiami [11] 

 

Objekt bude napojený na verejnú sieť elektrickej energie z ul. Opavskej pomocou 

podzemnej prípojky elektrickej energie, kabely CYKY 5Jx10.  

 

d) Riešenie dopravy [11] 

 

Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru bude prebiehať novovybudovanou 

jednosmernou cestnou komunikáciou, ktorá prepojí ul. Opavskú a stávajúcu nevyužitú 

komunikáciu na severe stavebného pozemku, na parcele 1523. Z tejto komunikácie bude 

zabezpečené zásobovanie a vjazd do podzemných garáži objektu podľa výkresu č. 1.1. 

Cestné komunikácie boli navrhované v súlade s ČSN 73 6101. [20] Projektová 

dokumentácia k inžinierskym stavbám nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  

 

e) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav [11] 

 

Okolo objektu z južnej a východnej strany sa bude nachádzať vydláždená 

protikĺzavá spevnená plocha, ktorá bude priliehať k stávajúcim chodníkom verejnej 

komunikácie, podľa výkresu č. 1.1, SO 02. Zo západnej strany bude ku prístupovej 

komunikácii vybudované parkovacie státie pre reštauráciu a biliardový klub podľa, 

v celkovom počte 13 parkovacích miest, podľa výkresu č. 1.1, SO 03. Toto parkovacie 

státie je len doplnkové, hlavné parkovacie plochy sa nachádzajú v podzemných podlažiach 
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objektu. Parkovacie plochy boli navrhované v súlade s ČSN 73 6056 o Odstavných 

parkovacích plochách cestných vozidiel. [18] Ostávajúca plocha bude zatrávnená a budú 

vysadené stromy v rozmiestnení podľa výkresu č.1.1, výber stromov podľa projektu 

záhradného architekta, ktorý nie je súčasťou bakalárskej práce. 

 

f) Elektronické komunikácie [11] 

 

Nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb [11] 

 

V objekte sa nevyskytujú žiadne výrobné a nevýrobné technologické zariadenia. 

 

C. Situácia stavby [11] 

Viď. výkresová dokumentácia, výkres č. 1.1. 

 

D. Dokladová časť [11] 

 

Nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

E. Zásady organizácie výstavby [11] 

1. Technická správa [11] 

Nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

2. Výkresová časť [11] 

Nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 
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F. Dokumentácia stavebného objektu 01 [11] 

 

1. Technická správa SO01 [11] 

 

Technická správa pre SO01 bola prevzatá z dokumentácie pre stavebné povolenie 

a doplnená o podrobnejší opis jednotlivých celkov, ako vyplýva z vyhlášky č. 499/2006 

Zb., prílohy č. 2, bodu: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 

[11] 

a) Účel objektu SO01 [11] 

 

Predmetom návrhu objektu bol návrh administratívnej budovy v mestskom obvode 

Poruba, ktorý by dokázal poskytnúť kancelárske priestory rôznym firmám, ako aj priestory 

pre stravovanie, oddych, zábavu a priestory pre multifunkčný sál. Objekt nie len 

zabezpečuje tieto funkčné podmienky ale zároveň dotvára a sceľuje daný priestor na 

severnej strane od ul. Opavskej. 

 

b) Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu 

a užívania objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie [11] 

 

Cieľom architektonického návrhu bolo splniť funkčné požiadavky a potreby, ako aj 

urbanistické začlenenie objektu a zocelenie danej lokality. Vzhľadom na to, že podľa 

urbanistického plánu mesta Ostrava má byť uskutočnené predĺženie ul. Francouzská, práve 

popri východnej strane pozemku budúcej stavby, je táto spolu s ul. Opavskou, dôležitým 

urbanistickým, usmerňujúcim a tvoriacim prvkom pri návrhu samotného objektu.  Práve 

tieto výrazne ovplyvnili konečné umiestnenie a z časti aj tvar objektu.  

V nadväznosti k stávajúcej a plánovanej výstavbe, ktorú urbanistické štúdie 

špecifikujú ako nové centrum Poruby, bude objekt, v tesnom spojení so stávajúcou 

výstavbou dvoch 17 podlažných vežiakov, ktoré sa nachádzajú na krížení druhého cípu ul. 
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Francouzské a ul. Opavské, tvoriť hlavnú dominantu lokality. Tento odkaz na už stávajúcu 

výstavbu sa preniesol aj do návrhu plánovaného objektu, pričom toto myslené prepojenie 

je akcentované koncentráciou hmoty výškovej časti objektu do jeho rohu, čím sa ešte viac 

zvýrazní význam nárožia a vznikne tým trojuholníkový tvar tejto výškovej sekcie. Návrh 

objektu je v súlade s ČSN 73 5305 [24] a vyhláškou 268/2009 Zb. o technických 

požiadavkách na stavby. [13] 

Pravouhlý tvar nárožia, pôsobiaci robustne a až príliš výrazne, bol zjemnený jeho 

zaoblením. Ťažko funkčne využiteľná plocha, medzi preponou a odvesnami trojuholníka, 

bola eliminovaná useknutím pred miestom styku týchto prvkov. Forma objektu tým 

nadobudla výškový trojuholníkový tvar s useknutými hranami a zaobleným rohom, 

s doskovitou základňou. Objekt zvýrazňuje jednoduchosť, čisté tvary a plochy 

Dimenzia doskovitej základne je dimenzovaná rozponovým modulom garáží 5x7,2 

m. V časti styku dosky s trojuholníkovým tvarom je tento modul prerušený 

a trojuholníkový pôdorys obsahuje atypickú osovú moduláž. Prízemie a druhé NP 

trojuholníkovej časti je ustúpené, čím je vstupný priestor voľnejší a výškový objekt 

proporčne lepšie rozčlenený.  

Budova je teda rozdelená na 3 základné funkčné časti, a síce: reštaurácia 

s kaviarňou + biliardový klub, multifunkčný sál a administratívne priestory, pričom 

dispozične žiadna z nich nezasahuje do druhej, avšak sú vzájomne prepojené cez presklenú 

halu, ktorá všetky tieto celky komunikačne spája. 

Reštaurácia je situovaná na západnú stranu prvého NP, multifunkčná sála na stranu 

severnú. Táto prechádza cez dve podlažia, počínajúc prvým NP. Na druhom NP sa 

nachádza jej galéria, zároveň druhé NP obsahuje oddychovú časť – biliardový klub, 

situovaný nad reštauráciou, ktorý má s ňou spoločnú vstupnú halu na prízemí. 

Trojuholníkový výškový objekt, situovaný na juhovýchodnej strane, je teda vyhradený 

kompletne pre administratívne pracoviská, až po 19. NP. Na 20. NP sa nachádza bar 

a vyhliadkový koridor, z ktorého je možné sledovať obvody Poruby, ako aj celú Ostravu. 

Zásobovanie a vstup do garáží je riešené odbočkou z ul. Opavské na západnej 

strane objektu jednosmernou cestou, ktorá sa na konci pozemku napája na už stávajúcu 

komunikáciu. 
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Návrh objektu sa riadil vyhláškou č. 398/2009 Zb., o obecných technických 

požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. [15] Prístup osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je v celom objekte, keďže ide o verejnú 

budovu,  zabezpečený do každej verejnosti prístupnej časti, či už pomocou výťahov, 

zdvíhacej platformy, bezprahovými dverami, pomocnými madlami a minimálnym 

výškovým prevýšením medzi interiérom a exteriérom, ktorý je +0,02 m. Hygienické 

zariadenia každého funkčného celku takisto obsahujú miestnosti vyhradené pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

c) Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, 

orientácia, osvetlenie a oslnenie [11] 

 

Plocha parcely:     6802 m2 

Zastavaná plocha:     1710 m2 

Úžitková plocha:     9027,26 m2 

Plochá garáží:      4640 m2 

Obostavaný priestor:     49 210 m3 

Plocha reštaurácie a kaviarne:   330 m2 

Plocha multifunkčnej sály:    380 m2 

Plocha biliardového klubu:    400 m2 

Plocha kancelárskych priestorov:   463 m2 

Celková plocha kancelárskych priestorov:  7408 m2 

Kapacita reštaurácie:     50 ľudí 

Kapacita multifunkčnej sály:    150 ľudí 
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Orientácia jednotlivých funkčných celkov objektu bola volená v závislosti na ich 

funkčnom využití. Multifunkčný sál je na severnej strane, aby nedochádzalo k oslneniu. 

Reštaurácia a biliardový klub je na západnej strane. Administratívne plochy sú situované 

na južnú stranu kvôli umiestnení uličnom koridore, čo síce nie je pri tomto funkčnom 

využití žiaduce, ale táto skutočnosť bola zohľadnená pri návrhu okenných prvkov. 

Väčšina miestností má priamy prísun denného osvetlenia. Miestnosti, ktoré sa 

nenachádzajú na strane s fasádou sú osvetlené nepriamym osvetlením. Osvetlenie objektu 

ako aj jeho kapacity, množstvo, technické špecifikácie sú súčasťou špeciálneho projektu, 

ktorý nie je súčasťou bakalárskej práce . 

 

d) Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na 

užívanie objektu a jeho požadovanú životnosť [11] 

 

 Zemné práce SO01 

Samotným zemným prácam predchádzajú prípravné práce ako zabezpečenie 

prístupu na stavenisko, odstránenie drevín a krovín a takisto ostatných pozemných prvkov, 

ktoré obmedzujú výstavbový proces. Bude odstránená ornica o hrúbke 150 mm. Následne 

bude prevedené vytýčenie stavby a zameranie navrhovaných inžinierskych sietí, podľa 

výkresu vytýčenia stavby, ktorému ako podklad pre vytýčenie stavby slúžil výkres 

koordinačnej situácie (viď. výkres č. 1.1).  

Výkopovým prácam predchádza baranenie štetovnicových stien podľa špeciálneho 

geotechnického projektu, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce, ktoré budú 

zabezpečovať stabilitu stavebnej. Štetovnicové steny je potreba riadne ukotviť proti 

klopeniu od tlaku zeminy, taktiež slúžia ako ochrana proti podzemnej vode. Technologický 

predpis a postup prevádzania výkopových prác je nutné riešiť v špeciálnom geotechnickom 

projekte, keďže dno stavebnej jamy sa bude nachádzať v hĺbke 12,9 metra pod povrchom 

terénu, ktorý nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. Po výkopových prácach 

stavebnej jamy bude prebiehať vŕtanie jám hlbinných pilotových základov. Po vyvŕtaní sa 

vykope jama na hlavicu piloty. 
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Časť vykopanej zeminy bude umiestnená na pozemku a použije sa pri 

dokončovacích prácach na zásypy a vyrovnávanie povrchových nerovností. Prebytok 

zeminy bude odvezený na skládku. Stavebná jama musí byť zaistená proti pádu v súlade 

s podmienkami BOZP. 

 

 Základové konštrukcie SO01 

Z inžiniersko-geologických prieskumov [38] vyplývajú zložité základové pomery 

v mieste stavby, takisto nepriaznivá hladina podzemnej vody. Tieto základové pomery 

vyžadujú spôsob špeciálneho zakladania a takisto špeciálny geotechnický projekt na návrh 

a technologický postup zakladania, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  

Kvôli zložitým podmienkam je vhodné zakladanie na ŽB pilotových základoch 

o priemere ϕ 1200 mm a dĺžke 7000 mm, so štvorcovou hlavicou. Do vyvŕtaných otvorov 

na piloty sa vloží výstužný kôš a následne sa zaleje betónovou zmesou potrebnej 

konzistencie a zloženia na dosiahnutie požadovanej pevnosti, podľa špeciálneho 

geotechnického projektu. Ako vhodná pevnostná trieda betónu bola zvolená trieda betónu 

C30/37. Dimenzia štvorcových hlavíc je závislá na umiestnení v objekte. Obvodové 

hlavice prízemnej časti majú dĺžku strany 1800 mm, vnútorné hlavice prízemnej časti majú 

dĺžku strany 2100 mm. Hlavice výškovej časti majú zhodne dĺžku hrany 2400 mm. Všetky 

hlavice majú výšku 800 mm. 

Založenie ŽB stužujúcich jadier ako aj založenie výťahových šachiet je riešené 

pásovým základom do hĺbky -13,7 m od hrany -12,9 m. Výška samotného základu 

jednotlivých častí, mimo základovej dosky, je teda 800 mm. 

Prichádza na rad zhotovenie základovej dosky. Jej návrh je taktiež súčasťou 

špeciálneho geotechnického projektu. Skladá sa z 3 vrstiev, a síce: podkladovej ŽB vrstvy 

o hrúbke 300 mm, HI vrstvy proti zamedzeniu preniku vlhkosti a podzemnej vody a tretej 

vrstvy, ktorá sa nazýva tzv. základovou vaňou, o hrúbke spodnej ŽB hrany 500 mm. 

Vysoká mocnosť základovej dosky je zvolená kvôli vysokému tlaku zeminy na základovú 

dosku a aby nedošlo k jej vytlačeniu. Betonáž základovej dosky bude prebiehať zároveň so 

zvislými konštrukciami PP, tým sa dosiahne vysoká pevnosť a tuhosť konštrukcie, 

vodorovná a zvislé konštrukcie budú zmonolitnené súčasne, vznikne tým tzv. základová 

vaňa. Vrchná hrana základovej vane bude vo výškovej úrovni – 12,1 m. 
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Založenie nepodpivničených častí objektu je riešené stupňovitými ŽB pätkami, 

o dĺžke hrany 1800 mm a výške 400 mm spodnej časti pätky, a o dĺžke hrany 900 mm 

a výške 400 mm hornej časti pätky. 

Pre bližšie špecifikácie viď. výkres č. 2.1. Je nutné podotknúť, že od vrchnej až po 

spodnú hranu základovej dosky, je treba základovú dosku riadne oddeliť deliacou škárou, 

z dôvodu rozdielnych výšok a z toho vyplývajúcich rozdielnych zaťažení budovy. Návrh 

deliacej škáry nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

 Zvislé konštrukcie a konštrukčný systém SO01 

Ako konštrukčný systém budovy bol zvolený skeletový systém. Ide o kombináciu 

skeletových monolitických a prefabrikovaných prvkov. Ako vhodná pevnostná trieda 

betónu bola zvolená trieda betónu C30/37.  Moduláž a usporiadanie konštrukčného 

systému bola odvodená v závislosti na potrebách podzemných parkovacích priestorov, 

základný osový modul je 5x7,2 m. V časti styku dosky s trojuholníkovým tvarom je tento 

modul prerušený a trojuholníkový pôdorys obsahuje atypickú osovú moduláž. (viď. výkres 

Osová moduláž objektu – nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce).  

Konštrukčný systém a zvislé konštrukcie podzemných podlaží sú vyhotovené 

výhradne zo ŽB. Zaťaženie prenášajú ŽB stĺpy spolu s obvodovými ŽB stenami, ktorá 

tvorí spolu so základovou doskou tzv. základovú vaňu. Tento systém výhodnejšie odoláva 

tlaku zeminy. Stĺpy PP majú jednotný prierez 400x400 mm. V oblasti výškovej časti 

budovy sa nachádzajú 3 stužujúce jadrá, ktoré prechádzajú celou výškou objektu 

a zabezpečujú tuhosť celej konštrukcie a odolnosť proti zaťaženiu vetrom a nachádzajú sa 

v nich vertikálne komunikačné priestory.  

Zvislé konštrukcie výškovej časti objektu sú taktiež výhradne z monolitického ŽB, 

skeletový systém stĺpov, prierezy 400x400 mm, ktoré spolupôsobia s ŽB stužujúcimi 

jadrami. Výplňové konštrukcie obvodových stien výškovej časti sú z tvaroviek YTONG 

P2 400 375x249x599 mm, deliace murivo je z tvaroviek YTONG 

P2 500 100x249x599mm. 

Prízemná časť objektu je z prefabrikovaných ŽB dielcov, obvodové stĺpy prierezu 

400x400 mm, vnútorné stĺpy prízemnej časti majú vďaka menšiemu zaťaženiu prierez 
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300x300 mm. Bližšie špecifikácie prefabrikovaných prvkov objektu sa nachádzajú vo 

výpise prefabrikovaných prvkov, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

Výplňové konštrukcie obvodových stien prízemnej výškovej časti sú z tvaroviek YTONG 

P2 400 375x249x599 mm, výplňové časti vnútorných stien sú z tvaroviek YTONG 

P2 350 300x249x599 mm a tvaroviek P2 400 250x249x599 mm, deliace murivo je 

z tvaroviek YTONG P2 500 100x249x599mm. 

Je nutné podotknúť, že výškovú a prízemnú časť je treba po celej výške, to 

znamená od najvyššieho NP až po spodnú hranu základovej dosky, napriek všetkými 

konštrukciami, riadne oddeliť deliacou škárou, z dôvodu rozdielnych výšok a z toho 

vyplývajúcich rozdielnych zaťažení. Návrh deliacej a dilatačnej škáry nie je súčasťou 

riešenia bakalárskej práce.  

 

 Vodorovné konštrukcie SO01 

Spôsob zhotovenia vodorovných konštrukcií znova závisí na umiestnení v určitej 

časti objektu. Vodorovné konštrukcie v podzemnej časti objektu sú z monolitického ŽB. 

Ako vhodná pevnostná trieda betónu bola zvolená trieda betónu C30/37. Ide o krížový 

prievlakový systém. Stropné konštrukcie budú spolu s prievlakmi tvoriť jednoliaty celok. 

Prievlaky majú prierez 400x500 mm. Stropná doska má hrúbku 200 mm.  

Vodorovné konštrukcie vo výškovej časti budovy sú rovnako z monolitického ŽB. 

Ide o pozdĺžny prievlakový systém. Kvôli zaobleniu rohu sa z časti jedná o atypický 

systém. Stropné konštrukcie budú spolu s prievlakmi tvoriť jednoliaty celok. Prievlaky 

majú prierez 400x400 mm. Stropná doska má hrúbku 150 mm. Vodorovné konštrukcie 

nadväzujú na stužujúce ŽB jadrá. 

V prízemnej časti sú vodorovné konštrukcie tvorene monolitickými prvkami. 

Prievlaky sú prierezu 400x250 mm a dĺžkovo sa líšia v závislosti na umiestnení v určitom 

poli osového systému budovy. Bližšie špecifikácie prefabrikovaných prvkov objektu sa 

nachádzajú vo výpise prefabrikovaných prvkov, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej 

práce. Stropná konštrukcia prízemnej časti je z prefamonolitických predpätých ŽB 

systémových vložiek a nosníkov RECTOR. 
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 Strešné konštrukcie SO01 

 Zastrešenie prízemnej časti je navrhované ako plochá nepochôdza strecha. Delí sa 

na dve časti, a síce: zastrešenie biliardového klubu a zastrešenie multifunkčnej sály. 

 Zastrešenie biliardového klubu sa delí na tri polia, každé s vlastným strešným 

odtokom. Ako nosná konštrukcia pre zastrešenie slúžia oceľové väzníky VA2 a na nich 

leží trapézový plech MASLEN T153 o výške 153mm. Na ňom sa následne nachádzajú 

vrstvy strešného plášťa S1. (viď. výkres č.8.1). Strecha je riešená metódou rovnakých 

výšok, minimálny sklon najdlhšej časti plochej strechy je 2 %, výška od nosnej konštrukcie 

trapézového plechu po poslednú vrstvu strešného plášťa je 375 mm. Okrem vpustí sa na 

streche nachádza aj vetrací komín, ukončený vetracou hlavicou.  

 Zastrešenie multifunkčnej sály je riešené žľabovým odvodňovacím systémom. Na 

tejto časti sa nachádzajú dva žľaby, so 4 odtokmi. Ako nosná konštrukcia pre zastrešenie 

slúžia oceľové väzníky VA1. Na nich sa nachádzajú jednotlivé vrstvy strešného plášťa S2 

–skladba nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Spád hlavných strešných rovín je 2,4 

%. Bližšie špecifikácie väzníkov VA1 a VA2 v špeciálnej dokumentácii, ktorá nie je 

súčasťou bakalárskej práce. Prístup na strechu prízemnej časti je zabezpečený cez únikové 

schodisko v 3 NP, ktoré sa nachádza v stužujúcom jadre. 

 Zastrešenie výškovej sa rovnako delí na dve časti, a síce: zastrešenie 19. NP 

a zastrešenie 20. NP. 

 Zastrešenie 19. NP je navrhované ako pochôdza plochá strecha. Ako nosná 

konštrukcia bude slúžiť ŽB doska. Na nej sa nachádzajú jednotlivé vrstvy strešného plášťa 

S3 –skladba nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Minimálny sklon strešných rovín je 

2 %. Strecha je odvodnená do 2 strešných odtokov. Prístup na strechu 19. NP je možný 

z baru na 20. NP. 

 Zastrešenie 20. NP je riešené ako bezatiková plochá strecha s dvoma odtokmi. 

Nosnú konštrukciu tvorí ŽB doska, na ktorej sa nachádzajú vrstvy strešného plášťa S4 –

skladba nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Minimálny spád najdlhšej strešnej 

roviny je 2 %. Hrany strešnej konštrukcie je nutné oplechovať z dôvodu neprítomnosti 

atiky. 
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 Schodiská SO01 

 V celom objekte sa nachádza 5 schodísk. Dve hlavné schodiská slúžia na vertikálnu 

komunikáciu z garáží a výškovej časti  objektu a sú zároveň aj hlavnými únikovými 

cestami z týchto častí. Šírka ramena schodiska je 1400 mm. Ďalšie schodisko sa nachádza 

v garážach na severnej strane objektu a slúži ako únikové schodisko, končí na 1. NP. Šírka 

ramena schodiska je 1100 mm. Tieto schodiská sú zo ŽB a sú kotvené do podestových ŽB 

nosníkov. Ide o dvojramenné schodiská, výška zábradlia 1000 mm. Štvrté schodisko sa 

nachádza vo vstupnej hale do reštaurácie a umožňuj komunikáciu s biliardovým klubom. 

Ide o trojramenné oceľové schodnicové schodisko. Schodnica je ukotvená do podlahy. 

Šírka schodiskového ramena 1000 mm, výška zábradlia 1000 mm. Piate schodisko sa 

nachádza v multifunkčnej sále a tvorí komunikačný prvok s galériou na 2.NP. Schodisko 

oceľové a je kotvené podestami do nosnej steny. Schodiská boli navrhnuté v súlade s ČSN 

73 4130. [25] 

 

 Výťahy SO01 

 V objekte sa nachádza 6 výťahov. Štyri najväčšie sa nachádzajú vo výškovej časti, 

prebiehajú od posledného 4. PP do 18. NP. V 19. NP sa nachádzajú strojovne. Ide 

o výťahy KONE MONOSPACE SPECIAL C7, priechodný výťah s nosnosťou 630 kg, 

prístupný počet osôb 8, rozmery kabíny 1100x1500 mm. 

 V priestoroch vstupnej haly do reštaurácie sa medzi schodiskovými ramenami na 1. 

NP nachádza zdvíhacia platforma pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu KONE 

MOTALA 2000, rozmer kabíny 1120x1480 mm, nosnosť 400 kg. Obsahuje samonosnú 

skriňu s motorom, samostatná strojovňa nie je potrebná. Kotvený je do ŽB podlahy. 

 Posledný výťah sa nachádza v priestoroch obsluhy reštaurácie na 1.NP a slúži na 

transport jedál a občerstvenia z reštauračnej kuchyne do biliardového klubu. Ide o malý 

nákladný výťah HELVIK s parapetným nakladaním, nosnosť 100 kg. Strojovňa sa 

nachádza v hlave šachty, kotvený je do pomocnej ŽB konštrukcie. Návrh výťahov 

prebiehal v súlade s ČSN 27 4014. [26] 
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 Podlahy SO01 

Pre každú miestnosť sú navrhnuté špecifické podlahy, ktoré odrážajú funkčné 

využitie každej miestnosti. Každá podlaha musí spĺňať požiadavky na nepriezvučnosť, 

tepelno-technické a hydroizolačné požiadavky. Výpis podláh nie je súčasťou riešenia 

bakalárskej práce. Časť výpisu podláh sa nachádza na výkrese č. 8.1. 

 Hydroizolácie SO01 

 V objekte sa nachádza, v závislosti na umiestnení, veľké množstvo typov 

hydroizolácií. Rozlišujú sa na hydroizolácie proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti, 

hydroizolácie striech, a hydroizolácie podláh. 

Ako hydroizolácia proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti je navrhnutá izolácia 

FATRAFOL 813/VS o hrúbke 5 mm, vystužená sklenenou výstužou. Fóliu je možné 

vzájomne spojovať natavovaním horúcim vzduchom. Pokladanie a spájanie je možné 

prevádzať pri teplotách nad -5 °C. FATRAFOL 813/VS sa aplikuje v súlade so zásadami 

stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platného v 

dobe prevádzania izolácie. Je použitá pri konštrukcii základovej dosky a taktiež chráni 

zvislé konštrukcie podzemných podlaží. Táto je chránená netkanou geotextíliou 

GEOMATEX NTB 10 z polypropylénu - PP. 

V konštrukcii podláh sa vyskytuje asfaltový pás IPA V60 S35 o hrúbke 5 mm. 

Spája sa natavovaním na dostatočne vyčistený podklad. 

V strešných konštrukciách sa vyskytuje pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o hrúbke 4 mm a slúži ako parotesná a vzduchotesná 

vrstva. Ako ochrana TI slúži hydroizolačná fólia DEKPLAN 77  o hrúbke 1,5 mm. Ako 

separačná vrstva strechy slúži textília FILTEK 300. Hydroizolačnú fóliu chráni textília 

FILTEK 500. 

 

 Tepelná a zvuková izolácia SO01 

V objekte sa vyskytujú dva druhy TI. Ide o expandovaný penový polystyrén 

SLOVIZOL EPS 80 S, s hodnotou tepelného odporu Rd = 4,05 (m².K)/W , ktorý je použitý 

vo fasádnom systéme STO THERM CLASSIC ako tepelnoizolačná vrstva v hrúbke 150 

mm. V strešnej konštrukcii sa vyskytuje expandovaný penový polystyrén STYRODUR 
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EPS 100 S a tvorí zároveň aj spádovú vrstvu strechy, minimálna hrúbka TI vrstvy v streche 

je 130 mm.  

Druhý typ TI v objekte je extrudovaný polystyrén XPS STYRODUR 2800 C 

s hodnotou tepelného odporu Rd = 1,80 (m².K)/W, a slúži ako TI proti premŕzaniu spodnej 

stavby. Je situovaná po obvode objektu, minimálne v hĺbke 1 meter v zemi. 

Ako zvuková izolácia v podlahách proti kročajovej priezvučnosti je izolácia 

ROCKWOOL STEPROCK ND v hrúbke 30mm.  

 

 Okná a dvere SO01 

Výplne otvorov sú navrhnuté v hliníkovom, plastovom a drevenom prevedení. 

Bližšie špecifikácie sa nachádzajú vo výpise okien a výpise dverí. Výrobcom je firma 

Schüco. Opis parapetných konštrukcií sa nachádza taktiež v týchto výpisoch. 

 

 Klampiarske práce SO01 

Klampiarske práce predstavujú zhotovenie oplechovania atiky, vonkajších 

parapetov a odvodňovacích systémov. Materiál klampiarskych konštrukcií je pozinkovaný 

hliníkový plech. Bližšie špecifikácie klampiarskych prvkov a prác sa nachádzajú vo výpise 

klampiarskych konštrukcií, ktorý nie je súčasťou bakalárskej práce. 

 

 Stolárske práce SO01 

Stolárske práce v objekte predstavujú zhotovenie barových prvkov v reštaurácii, 

v kaviarni a v biliardovom klube. Bližšie špecifikácie vo výpise stolárskych prvkov, ktorý 

nie je súčasťou bakalárskej práce. 

 

 Zámočnícke práce SO01 

Zámočnícke práce predstavujú zhotovenie zábradlí a madiel schodišťových 

konštrukcií, ochranných prvkov dverí. Materiálové prevedenie zámočníckych prvkov sa 
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líši v závislosti na ich umiestnení. Bližšie špecifikácie sa nachádzajú vo výpise 

zámočníckych prvkov, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  

 

 Vzduchotechnika SO01 

Ako technológia vzduchotechniky a klimatizácie bude použitý systém firmy 

ZIKOM. Väčšina okien v objekte je neotváravých a väčšina miestností je teda vetraných 

pomocou vzduchotechniky. Konštrukčné riešenie objektu je prispôsobené požiadavkám na 

vzduchotechniku. Väčšina prvkov vzduchotechniky bude priznaných, niektoré budú skryté 

podhľadovými konštrukciami. Riešením vzduchotechniky sa zaoberá špeciálna 

dokumentácia, ktorá nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

 Podhľady SO01 

Podhľadové konštrukcie sú prevedené zo sadrokartónových nehorľavých dosák 

RIGIPS, použitý systém je lamelový zavesený GYPTONE RIGIPS. Nosnú konštrukciu 

podhľadu tvoria kovové profily. Veľkosť sadrokartónových tabúľ je 300x2400x12,5 mm. 

Podhľad bude omietnutý. Informácie o umiestnení v jednotlivých miestnostiach sa 

nachádzajú vo výkresoch podlaží. 

 

 Obklady SO01 

Obloženie je navrhnuté keramickými obkladmi RAKO. Obklady sú pripevnené 

pomocou flexibilného lepidla QUARTZ PROFI 801 o hrúbke 5 mm. Informácie 

o obkladoch, o výške obkladu a typu obkladoch jednotlivých miestností sa nachádzajú vo 

výkresoch podlaží. 

 

 Omietky SO01 

Vnútorné omietky sú navrhnuté od firmy BAUMIT, po väčšine hrúbky 10 mm, 

podľa špecifikácie jednotlivých miestností, ktoré sa nachádzajú vo výkresoch podlaží. 
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Vonkajšia omietka je navrhnutá od firmy STO, použitý typ F MO 01 T00087, bielej 

farby v hrúbke 15 mm. 

 Vonkajšie úpravy SO01 

 Okolo objektu z južnej a východnej strany sa bude nachádzať vydláždená 

protikĺzavá spevnená plocha, ktorá bude priliehať k stávajúcim chodníkom verejnej 

komunikácie, podľa výkresu č. 1.1, SO 02. Zo západnej strany bude ku prístupovej 

komunikácii vybudované parkovacie státie pre reštauráciu a biliardový klub podľa, 

v celkovom počte 13 parkovacích miest., podľa výkresu č. 1.1, SO 03. Toto parkovacie 

státie je len doplnkové, hlavné parkovacie plochy sa nachádzajú v podzemných podlažiach 

objektu. Parkovacie plochy boli navrhované v súlade s ČSN 73 6056 o Odstavných 

parkovacích plochách cestných vozidiel. [18] Ostávajúca plocha bude zatrávnená a budú 

vysadené stromy v rozmiestnení podľa výkresu č.1.1, výber stromov podľa projektu 

záhradného architekta, ktorý nie je súčasťou bakalárskej práce. 

 

e) Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov [11] 

 

Objekt bol navrhovaný v súlade s vyhláškou č. 148/2007 Zb., o energetické 

náročnosti budov [16] a s normou ČSN 73 0542 [23]a ČSN EN 12 831. [28] Materiály 

stavby boli volené aby spĺňali požiadavky na získanie vhodného energetického certifikátu 

budovy. K projektu je doložená časť tepelného posudku vybratých konštrukcií, viď príloha 

č. 1. 

 

f) Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko-geologického 

a hydrogeologického prieskumu [11] 

 

Z inžiniersko-geologických prieskumov [38] vyplývajú zložité základové pomery 

v mieste stavby, takisto nepriaznivá hladina podzemnej vody. Tieto základové pomery 

vyžadujú spôsob špeciálneho zakladania a takisto špeciálny geotechnický projekt na návrh 

a technologický postup zakladania, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  
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Kvôli zložitým podmienkam je vhodné zakladanie na ŽB pilotových základoch 

o priemere ϕ 1200 mm a dĺžke 7000 mm, so štvorcovou hlavicou. Do vyvŕtaných otvorov 

na piloty sa vloží výstužný kôš a následne sa zaleje betónovou zmesou potrebnej 

konzistencie a zloženia na dosiahnutie požadovanej pevnosti, podľa špeciálneho 

geotechnického projektu. Ako vhodná pevnostná trieda betónu bola zvolená trieda betónu 

C30/37. Dimenzia štvorcových hlavíc je závislá na umiestnení v objekte. Obvodové 

hlavice prízemnej časti majú dĺžku strany 1800 mm, vnútorné hlavice prízemnej časti majú 

dĺžku strany 2100 mm. Hlavice výškovej časti majú zhodne dĺžku hrany 2400 mm. Všetky 

hlavice majú výšku 800 mm. 

Založenie ŽB stužujúcich jadier ako aj založenie výťahových šachiet je riešené 

pásovým základom do hĺbky -13,7 m od hrany -12,9 m. Výška samotného základu 

jednotlivých častí, mimo základovej dosky, je teda 800 mm. 

Prichádza na rad zhotovenie základovej dosky. Jej návrh je taktiež súčasťou 

špeciálneho geotechnického projektu. Skladá sa z 3 vrstiev, a síce: podkladovej ŽB vrstvy 

o hrúbke 300 mm, HI vrstvy proti zamedzeniu preniku vlhkosti a podzemnej vody a tretej 

vrstvy, ktorá sa nazýva tzv. základovou vaňou, o hrúbke spodnej ŽB hrany 500 mm. 

Vysoká mocnosť základovej dosky je zvolená kvôli vysokému tlaku zeminy na základovú 

dosku a aby nedošlo k jej vytlačeniu. Betonáž základovej dosky bude prebiehať zároveň so 

zvislými konštrukciami PP, tým sa dosiahne vysoká pevnosť a tuhosť konštrukcie, 

vodorovná a zvislé konštrukcie budú zmonolitnené súčasne, vznikne tým tzv. základová 

vaňa. Vrchná hrana základovej vane bude vo výškovej úrovni – 12,1 m. 

Založenie nepodpivničených častí objektu je riešené stupňovitými ŽB pätkami, 

o dĺžke hrany 1800 mm a výške 400 mm spodnej časti pätky, a o dĺžke hrany 900 mm 

a výške 400 mm hornej časti pätky. 

Pre bližšie špecifikácie viď. výkres č. 2.1. Je nutné podotknúť, že od vrchnej až po 

spodnú hranu základovej dosky, je treba základovú dosku riadne oddeliť deliacou škárou, 

z dôvodu rozdielnych výšok a z toho vyplývajúcich rozdielnych zaťažení budovy. Návrh 

deliacej škáry nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 
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g) Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných 

negatívnych účinkov [11] 

 

Počas životnosti stavby sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na životné prostredie. 

Na životné prostredie bude avšak vplývať výstavbový proces. Počas výstavby je nutné 

dbať na zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, [1] zákon č.114/1992 Zb. o ochrane 

prírody a krajiny [3] a zákon č. 100/2001 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

[5] Treba prihliadať na likvidáciu a skladovanie odpadových materiálov.  

Počas výstavbového procesu je treba dbať na ochranu vôd, zabránením znečisteniu 

vodných zdrojov a podzemnej vody v danej lokalite odvádzaním znečistenej vody do 

špeciálnej kanalizácie a postupovať podľa vodného zákona č. 254/2001 Zb.;  [4] a ochranu 

ovzdušia, zabránením nadmernej prašnosti, ktorá vznikne pri niektorých stavebných 

úkonoch napríklad kropením vodou a postupovať podľa zákona o ochrane ovzdušia č. 

86/2002 Zb.. [6] 

 

h) Dopravné riešenie [11] 

 

Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru bude prebiehať novovybudovanou 

jednosmernou cestnou komunikáciou, ktorá prepojí ul. Opavskú a stávajúcu nevyužitú 

komunikáciu na severe stavebného pozemku, na parcele 1523. Z tejto komunikácie bude 

zabezpečené zásobovanie a vjazd do podzemných garáži objektu podľa výkresu č. 1.1. 

Cestné komunikácie boli navrhované v súlade s ČSN 73 6101 [20]. Projektová 

dokumentácia k inžinierskym stavbám nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.  

Zo západnej strany bude ku prístupovej komunikácii vybudované parkovacie státie 

pre reštauráciu a biliardový klub podľa, v celkovom počte 13 parkovacích miest., z toho 2 

miesta sú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,  podľa výkresu č. 1.1, 

SO 03. Toto parkovacie státie je len doplnkové, hlavné parkovacie plochy sa nachádzajú 

v podzemných podlažiach objektu. Podzemné parkovanie pozostáva zo 4 podlaží garáží, 

každé podlažie poskytuje 39 parkovacích miest, z toho dve sú vyhradené pre osoby 
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s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celkovo teda podzemné garáže ponúkajú parkovacie 

priestory pre 156 osobných automobilov. Spolu s parkovacími plochami reštaurácie 

poskytuje objekt 169 parkovacích miest. Parkovacie plochy boli navrhované v súlade 

s ČSN 73 6056 o Odstavných parkovacích plochách cestných vozidiel. [18] 

 

i) Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

protiradónové opatrenia [11] 

 

Objekt sa nachádza vo frekventovanej časti Poruby. Očakáva sa vplyv škodlivín, 

vznikajúcich pri cestnej premávke. Voľba materiálov sa prispôsobila týmto podmienkam, 

ako aj výškovému charakteru stavby. Poveternostné podmienky vo výškovej úrovni 

vrchných podlaží môžu vyvolávať výrazné vodorovné zaťaženia, ktoré sa objavia v 

statickom výpočte. 

Ochranu objektu proti vplyvom od poddolovania, agresívnej podzemnej vody, 

radónu a seizmicity rieši špeciálny geotechnický projekt a projekt špeciálneho zakladania, 

ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Objekt sa nenachádza na poddolovanom 

území. 

 

j) Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu [11] 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie prebiehalo v súlade so stavebným 

zákonom 183/2006 Zb., [2] vyhláškou o dokumentácii stavieb 499/2006 Zb., [11] 

vyhláškou o obecných požiadavkách na využívanie územia 501/2006 Zb., [12] vyhláškou 

o technických požiadavkách na stavby 268/2009 Zb., [13] vyhláškou o obecných 

technických požiadavkách na výstavbu 502/2006 Zb., [14] vyhláškou o obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 398/2009 Zb. 

[15] a nariadenie vlády o ochrane zdravia pri práci 361/2007 Zb.. [8] 

Návrh objektu sa zároveň riadil podľa platných odborových ČSN. Celkový zoznam 

použitej legislatívy a ČSN je uvedený v použitej literatúre. Výstavba musí taktiež 

prebiehať v súlade s projektovou dokumentáciou. 
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3. Záver 

 

Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby 

v primeranom rozsahu. Ako podklad slúžila dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá 

bola vypracovaná v predmete Ateliérová tvorba Va. a architektonická štúdia, ktorá bola 

vypracovaná v predmete Ateliérová tvorba II. 

Objekt administratívnej budovy má poskytovať pracovné administratívne priestory 

ako aj priestory pre vybranú občiansku vybavenosť. Dokumentácia pre prevedenie stavby 

má slúžiť ako podklad pre realizáciu stavby. Táto dokumentácia spĺňa všetky podmienky 

kladené príslušnou legislatívou. Počas jej vypracovávania bol kladený dôraz na zachovanie 

architektonického výrazu stavby, čistej architektonickej formy a funkčnej správnosti 

objektu. Bola vynaložená snaha predísť výrazným zmenám oproti architektonickej štúdii, 

ktoré by mali za následok zmenu vnímania stavby ako jednotného celku. 

V priebehu riešenia bakalárskej práce bolo potrebné preukázať technické zručnosti, 

nielen počas prác na dokumentácii pre prevedenie stavby, ale zároveň počínajúc samotným 

návrhom stavby, v procese tvorby architektonickej štúdie. Nadobudnuté schopnosti 

vyplývajúce z riešenia bakalárskej práce sú cenným prínosom do praktickej časti života. 
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Príloha č.1 – Tepelno-technický posudok vybraných konštrukcií SO 01 

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   roh stavby  - kontakt stĺpu s obvodovým murivom                          
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,794 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvod.pl 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Ytong P2-400  0,400       0,120  7,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,037  30,0 
   4  Supertherm tep. izol. omítka  0,015       0,150  8,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4776 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 POSUDOK PLOCHEJ STRECHY 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  plocha strecha  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   2  EPS 100S  0,050       0,033  70,0 
   3 EPS 100S  0,080       0,033  70,0 
   4  DEKPLAN 77  0,0015       0,160  16700,0 
   5  Prané riečné kamenivo  0,050       0,650  15,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: Folie PVC). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0750 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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