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Anotace 

Pohlová, N.: Knihkupectví na Nábřeží, Slezská Ostrava: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, 44 s. Vedoucí 

práce: Vojtasík, A. 

Zadáním bakalářské práce je zhotovení architektonické technické části dokumentace pro 

provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro část objektu Knihkupectví na Nábřeží, 

Slezská Ostrava. Podklady pro zpracování bakalářské práce tvoří urbanistické studie z 

Ateliérové tvorby III., architektonická studie z Ateliérové tvorby IV. a dokumentace ke 

stavebnímu povolení pro část stavby Knihkupectví na Nábřeží, Slezská Ostrava, dále jen 

knihkupectví z Ateliérové tvorby Va. Řešený objekt se nachází v nově navrhovaném centru 

Slezské Ostravy z urbanistické studie semestrálního projektu v rámci Ateliérové tvorby III. 

Objekt je zasazen do svahu nábřeží Ostravice a svým tvarem připomínajícím meandr  

kopíruje přirozený tok řeky. Návrh je koncipován jako tři samostatné budovy spojeny v jeden 

celek otevírající se k řece a využívá tak výhledy na krajinu. Součástí nově navrhované budovy 

je třípatrové knihkupectví, kavárna a galerie propojeny spodním podlažím s foyer. Střecha 

spodního podlaží je pochůzí a je také využita jako terasa současně se střechou galerie, 

přičemž je extenzivně ozeleněna. 
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Anotation 

Pohlová, N.: Bookstore on the Boardwalk, Slezska Ostrava, Ostrava: Bachelor thesis. 

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture, 2013, 44 p. Thesis Supervisor: Ing. arch. Aleš Vojtasík 

The assignment of this thesis is to elaborate a project documentation to the 

dispensation of the construction according to regulation No. 499/2006 Coll. for a section of 

the Bookstore on the Boardwalk, Slezská Ostrava. This thesis continues in an urban study 

originated in work in Studio Art III., also in architectural study of the building in Studio Art 

IV. and a documentation of building permit elaborated for a section of the Bookstoreon the 

Boardwalk, Slezska Ostrava, hereinafter the Bookstore in Studio Art Va.Of the building is 

located in the heart of the newly proposed Silesian Ostrava from urban studies semester 

project in Studio Art III.The building is nestled into the hillside and waterfront Ostravice 

meander-like shape follows the natural flow of the river. The proposal is designed as three 

separate buildings connected into one whole opening to the river and uses views of the 

countryside. The proposed new building is a three-story bookstore, cafe and gallery connected 

with the lower floor foyer.The roof of the lower floor is walkable and is also used as a terrace 

while the roof of the gallery, while extensive planting. 
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1. Úvod 

Náplní bakalářské práce bylo vypracování architektonické studie a dokumentace pro 

provádění stavby knihkupectví ve Slezské Ostravě. 

Bakalářské práci předcházely tři semestrální práce: Urbanistická studie zpracovaná 

v rámci semestrální práce vytvořené v předmětu Ateliérová tvorba III., Studie stavby 

(architektonický návrh) zpracovaná v rámci Ateliérové tvorby IV., ta poté byla rozpracována 

do fáze dokumentace pro stavební povolení v Ateliérové tvorby Va. 

Bakalářská práce se skládá z části výkresové a části textové. Textová část tvoří průvodní a 

technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona o územním plánování a stavebním řádu. 

Obsahem průvodní zprávy jsou základní údaje o stavbě a stavebním pozemku. Technická 

zpráva obsahuje architektonické, konstrukční a technické řešení SO01 – části knihkupectví. 

Výkresová část obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně vizualizací, 

výpisu specifikací prvků a konstrukčního detailu – napojení lehkého obvodového pláště na 

fasádu. V přílohách jsou obsaženy podklady o produktech a výrobních technologiích firem, 

které posloužily k vypracování této bakalářské práce. Navržený objekt respektuje veškeré 

podmínky regulativ územního rozvoje města Ostravy, nenarušuje svým vzhledem okolní 

prostředí a zároveň splňuje kritéria pro stavebně technické řešení.  

V urbanistické studii byl objekt zasazen na nábřeží s funkcí kavárny, kterou jsem 

zanechala a rozšířila objekt o galerii a knihkupectví. V architektonické studii jsou řešeny tyto 

části objektu tvořící však dohromady jeden celek. Všechny tři funkce dohromady propojuje a 

zároveň jim tvoří zázemí podzemní podlaží. Ve studii jsou vyřešeny vnitřní prostory a 

návaznosti mezi nimi. 

V technické části bakalářské práce je řešena dokumentace pro provádění staveb 

knihkupectví ve Slezské Ostravě. Projekt je vyřešen podle bezbariérových požadavků, vytváří 

příjemné prostředí svým uživatelům s ohledem na současné nároky ve výstavbě. V průvodní 

zprávě jsou informace o objektu z hlediska architektonického a provozního využití. V 

technické zprávě se řeší konstrukční část objektu. 
 

Výkresová dokumentace obsahuje stavebně technické, architektonické a konstrukční 

řešení navrhovaného objektu. Vše je uvedeno v seznamu výkresové dokumentace. Poznatky a 

zhodnocení řešení práce bude uvedeno v závěru.  
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2. Výchozí údaje 

2.1 Charakteristika oblasti 

V městském obvodu Slezská Ostrava se nachází bývalý důl Trojice, Petr Bezruč, 

Michálka, Zárubek, Jan Maria, fotbalový stadion Bazaly, Zoo, nejvyšší bod Ostravy halda 

Ema 315 m n. m. a sousedí s Moravskou Ostravou tedy centrem města. Má tedy velice 

atraktivní polohu vůči zbytku ostatních částí Ostravy. Slezská Ostrava je pravděpodobně 

jednou z nejstarších obcí na Ostravsku a je největším městským obvodem města. V listině 

papeže Řehoře IX. byla zmiňována v roce 1929. Geograficky je situována východně od řeky 

Ostravice na členitém terénu. Slezská Ostrava je známa nálezy černého uhlí a s tím spojeným 

budováním uhelných dolů a spolu s nimi i hornických kolonií. Hlavní problém této oblasti je 

především komunikace Bohumínská, která oblast odřízla od centra Ostravy. 

2.2 Charakteristika řešeného území 

 
Řešené území se nachází na velmi strategickém místě a to mezi Slezskoostravskou radnicí 

na severní straně a Slezskoostravským hradem na straně jižní. Na západní straně se za řekou 

Ostravicí rozprostírá Moravská Ostrava a lemuje ji nábřeží a východní území uzavírá areál 

Trojice. Území má velký potenciál stát se centrem městského obvodu Slezské Ostravy a 

plynule tak navázat na Moravskou Ostravu. V areálu se nachází několik objektů, z čehož 

zachováváme pouze Wilczkovu vilu. Dalšími objekty jsou služby (čerpací stanice, 

pneuservis) a průmyslové haly At Computers, v neposlední řadě také chátrající objekty. 

Pozemek je ve vlastnictví firmy At Computers, další část je v soukromém vlastnictví, silnice 

jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na pozemek je vjezd ze silnice 

1. třídy z ulice Těšínská nejbližší autobusová zastávka MHD. V areálu byla vedena Báňská 

dráha a těžní lanovka. 

 

2.3 Charakteristika řešeného místa 

 

Místo řešené stavby se nachází na nábřeží řeky Ostravice. Objekt je situován vedle nově 

navržené lávky vycházející z urbanistického řešení projektu. Nachází se na velmi členitém 

povrchu a je zasazen do svahu, aby co nejlépe korespondoval s okolím. Na severní straně se 

nedaleko tyčí Sýkorův most a na jižní straně již zmiňovaná lávka. Západní stranu lemuje řeka 
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Ostravice a na východní straně se táhne silnice Bohumínská, která je zredukovaná na 

dvouproudovou a nejvyšší povolená rychlost je 50 Km/h. Místo se jeví jako klidné bez 

výrazného hlukového omezení. 

  
Obrázek č. 1: Koncept, citace z Wikipedie.cz 
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3. Řešení  

3.1 Urbanisticko architektonické řešení celku 

Řešením urbanistické studie Ateliérové tvorby III. bylo nové funkční centrum Slezské 

Ostravy v návaznosti na Moravskou Ostravu. Propojení těchto dvou částí zajistila nově 

vzniklá lávka pro pěší ukončená náměstím.  

Hlavními osami nového centra se staly pěší promenáda propojující slezskoostravskou 

radnici se slezskoostravským hradem podpořená alejí stromů. Řešené území chápeme nejen 

jako centrum, ale také jako spojku pro využívání široké škály volnočasových aktivit, jež 

Slezská Ostrava nabízí, a rozvíjíme tuto skutečnost navrženou lanovou dráhou v návaznosti 

na historii z trojického údolí na haldu Emu. Snahou bylo navrátit návštěvníky do Trojického 

údolí, což zapříčinilo vznik pěší stezky na Emu.  

Koncept urbanistické studie sestává z těchto tří os propojujících radnici s hradem a 

centrum Ostravy skrz lávku až po haldu Emu. Stanovením os vznikl řád a vymezení 

základních ploch pro zástavbu, respektujícím dané území.  

Problémem bylo odříznutí Slezské Ostravy od zbytku města způsobeno silniční 

komunikací Bohumínská, jelikož byla vyvýšena na násypu a tvořila tak bariéru a oddělovala 

Moravskou Ostravu od Slezské. Příliš hlučná rychlostní silnice byla nad možný rámec 

povolených emisí hluku. Eliminací hlukové bariéry vzniklo nové dopravní řešení pro dané 

území. Vznikl nový dopravní uzel v místě křížení Bohumínské s Těšínskou. Zbylé okolní 

komunikace získaly obslužnou funkci. Rychlost na Bohumínké byla omezena na nejvyšších 

možných 50 Km/h a byla redukována na dvouproudovou komunikaci. Charakter Bohumínské 

se změnil na městskou třídu bez prostředního ostrůvku. Díky změně Bohumínské dojde k 

dodatečnému otevření území k Moravské Ostravě. 

Stávající dopravní dostupnost k pozemku je dobře zajištěna. Příjezdy na pozemek jsou 

možné jak z Frýdecké, tak i z Těšínské ulice a ze strany areálu Trojického údolí. Zastávky 

MHD se nacházejí v těsné blízkosti radnice, tedy na okraji řešeného území. V rámci 

dopravního řešení byla navržena zastávka autobusu uprostřed pozemku na Frýdecké ulici. 

Důležitým cílem bylo přivést život do Slezské Ostravy a propojit ji tak s ostatními částmi 

města. Toto řešení vytváří novou alternativu pro oživení daného území. 
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3.2  Urbanistické a architektonické řešení objektu 

Hmota budovy vychází z tvaru meandrující řeky a může tak využívat rozmanitých 

výhledů. Urbanistické řešení návrhu je koncipováno vzhledem k orientacím světových stran. 

Galerie je umístěna na sever, knihkupectví na jih a kavárna tvoří jakýsi střed mezi těmito 

budovami. 

Objekt má podélný tvar a je zasazen do svahu, aby tak respektoval stávající terén a 

nevyvyšoval se nad něj a tím nezasahoval do výhledů ostatních budov navržených v 

urbanistické studii. Funkce objektu vyplývá z prostředí a má sloužit k odpočinku a rozjímání. 

Stává se symbolickým útěkem od každodenního shonu přímo v centru města. Koncept je 

založen na jednom spodním patře, které propojuje zbylé tři samostatné objekty. Svým 

charakterem tak navazuje na okolní krajinu a respektuje stávající ráz Slezské Ostravy. Použité 

materiály korespondují s místem a byly zvoleny účelně. Trojice objektů – trojice materiálů v 

kombinaci beton, dřevo a sklo. Beton naznačuje město, dřevo soulad s přírodou a sklo slouží 

pro využití výhledů do krajiny. Řešená budova knihkupectví je třípodlažní, jedno nadzemní 

podlaží a dvě podzemní podlaží. Parkovací prostory nejsou řešeny v rámci bakalářské práce. 

Ve studii jsou umístěny v návaznosti na první podzemní podlaží pod úrovní terénu. 

Zásobování je řešeno z podzemního parkoviště přímo do objektu. Denní osvětlení je dosaženo 

pomocí atria a prosklení části fasády. Hlavní vstup je orientován k navrhovanému náměstí 

vedle nové lávky směrem k ulici Frýdecká. Budova je začleněna do okolí a působí 

harmonicky a pokorně, nesnaží se vyvyšovat nad okolní zástavbu. Nemá působit dominantně 

spíše doplňovat. Výška objektu je přizpůsobena okolním budovám a zapadá tak do stávající 

veduty městské části Slezská Ostrava. 

 

3.3 Technické a provozní řešení 

Objekt je rozdělen na dva provozní celky – pohyb zákazníků a pohyb zaměstnanců. Ve 

druhém suterénu se nachází toalety pro veřejnost, zázemí pro zaměstnance, sklad pro knihy a 

vlastní prostor knihkupectví s možnostmi přednášek, besed či literárních večerů. V prvním 

suterénu se nacházejí sklady, vlastní prostor knihkupectví. V 1. NP se nachází zázemí pro 

zaměstnance, vlastní prostor pro knihkupectví, sklady. 
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Textová část PD pro provádění stavby (dle vyhl.  499/2006 Sb.) 

A. Průvodní zpráva 
a) Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:  Knihkupectví na Nábřeží, Slezská Ostrava 

Kraj:                        Moravskoslezský 

Obec:   Slezská Ostrava 

Okres:                         Ostrava – město 

Katastrální území:      Slezská Ostrava 714828 

Parcelní číslo:             50/8 

Místo stavby:              Těšínská 1970, Ostrava, 710 00 

Stupeň PD:                 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Vypracovala:              Natálie Pohlová 

                                   Dukelská 762, Třinec, 739 61 

 

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

Objekt se nachází v katastrálním území Slezské Ostravy. Parcela pozemku 50/8 je o 

výměře 2565 m a jejím vlastníkem jsou OKK Koksovny a.s., způsob využití je jiné plochy. V 

rámci urbanistické studie Ateliérové tvorby III byly k demolici určeny všechny stávající 

objekty až na Wilczkovu vilu, jež je památkově chráněná, mající historickou hodnotu. 

Terén pozemku je svažitý. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastruktut 

Osobní návštěva staveniště:  

Potřebná fotodokumentace stávajícího stavu a ověření mapových podkladů byla vytvořena 

v průběhu urbanistické studie. Opakovaně byla provedena osobní návštěva oblasti. 

Fotografie stávajícího stavu jsou součástí elaborátu ATT III. 

 

Radonový průzkum:  

Přesné měření radonu nebylo provedeno z důvodů potřeby vyhodnocení pouze pro školní 

práci. Na území je nízký radonový index a z toho důvodu není potřeba provedení 

protiradonového opatření dle § 94 vyhl. č. 307/2002 Sb. 

 

Geologický průzkum:  

Podrobný průzkum pomocí sondy nebyl proveden z důvodu potřeby vyhodnocení pouze 

pro školní práci. Z mapových podkladů vyplývá, že podloží spadá do oblasti nivní sediment, 

hlína, písek, štěrk (fluviální). 

Před budováním základů by byl průzkum podloží nezbytný. 

   
Doprava    

- městská hromadná doprava: Nejbližší autobusová zastávka v docházkové vzdálenosti 

cca 10 minut se nachází při náměstí J. Gagarina severně. V podobné vzdálenosti je 

další autobusovou zastávkou Hradní náměstí jižně. V blízkosti řešeného území jsme 

navrhli novou autobusovou zastávku, jelikož je soustředěno ve středu stávajících 

autobusových zastávek a spojení je nedostatečné.  

 

- automobilová: Vjezd na pozemek je navržen skrz rondel z Frýdecké silnice do 

podzemních garáží. 
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Zemní plyn:  Napojení pomocí přípojky na stávající plynovod z Frýdecké ulice. 

Kanalizace:  Napojení pomocí přípojky na stávající splaškovou kanalizaci ze západní 

strany procházející pod nábřežím. 

Elektřina:  Napojení pomocí přípojky z Frýdecké ulice na stávající vedení nízkého 

elektrického napětí. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle vyjádření správce sítě bude provedeno napojení na stávající vodovod a 

elektroinstalační sítě. Územní regulativy nejsou v rozporu s navrhovaným objektem. 

V případě potřeby bude projektová dokumentace doplněna. 

 
e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracování projektové dokumentace je v souladu se Zákonem o územním plánování a 

stavebním řádu – 183/2006 Sb. a dále odpovídá vyhlášce O technických požadavcích na 

stavby č. 268/2009 Sb. Řešení objektu je v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů. Budou dodrženy požadavky stanoveny 

v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí a regulačních plánů 

Navržený objekt není v rozporu vzhledem k regulativům územního plánu města Ostravy. 

 

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

V průběhu výstavby dojde k částečnému omezení provozu v ulici Frýdecká. Stavební 

práce neohrozí provoz nejbližších okolních budov. Objekt navazuje na okolí a blízce se váže 

na navržené centrum s lávkou.  
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 Časový plán výstavby upřesní lhůtu výstavby. 

 Předpokládaná doba výstavby:  16 měsíců. 

 Začátek a konec výstavby bude určen investorem stavebního objektu. 

 

Postup výstavby : 

- provedení odkrývky ornice a hloubení výkopů   

- betonování podkladního betonu a základů 

- izolování spodní stavby pomocí hydroizolace 

- betonáž železobetonové konstrukce spodní stavby včetně betonáže 

- zhotovení železobetonového stropu v 2 suterénu 

- betonáž železobetonového skeletu 

- betonáž železobetonových výplní mezi sloupy u částí spodní stavby v zemině 

- zdění svislých nosných konstrukcí 1 suterénu 

- provedení ŽB monolitického stropu nad 1 suterénem 

- zdění svislých nosných konstrukcí 1NP 

- provedení ŽB monolitického stropu nad 1NP 

- montáž prosklených částí fasády včetně osazení zasklení atria a výplní otvorů 

- zateplení a provedení fasády 

- zhotovení příček v jednotlivých podlažích 

- instalace rozvodů TZB 

- zhotovení podhledů, vnitřních obkladů a podlahových vrstev 

- provedení oplechování konstrukcí, provedení vnějších povrchových úprav  
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i) Statistické údaje 
Orientační cena bez DPH                                                          77 195  000,- Kč 

 V ceně jsou zahrnuty náklady na koupi pozemku, přípojek včetně stavebních částí, 

terénních a povrchových úprav, provozní soubory, průzkumné a projektové práce, náklady na 

umístění stavby a rezervy. 

(cena je pouze odhad vytvořený za pomoci tabulek stránek www.stavebnistandardy.cz) 

 

Plocha pozemku                                                                             2565 m2 

Obestavěný prostor         7583 m3 

Zastavěný plocha          136 m2 

Podlahová plocha 2 suterénu (řešené části)                         679 m2 

Podlahová plocha 1 suterénu (řešené části)                                      588 m2 

Podlahová plocha 1NP (řešené části)                                                588 m2 

Plocha základů (řešené části)                            181 m2 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek leží na nezastavěném území Slezská Ostrava. Oblast nespadá do památkové 

zóny a stavba je v souladu s územním plánem regulativy města Ostravy. V územním plánu je 

lokalita označena jako jiné plochy. 

Stavební pozemek je svažitý a nachází se na parcele č. 50/8 s výměrou 2565 m2. Přístup 

na pozemek pro dopravu stavebního materiálu bude z ulice Frýdecké. V průběhu výstavby 

nedojde k ohrožení okolí, nadměrnému hluku, znečišťování budov, vod a pozemních 

komunikací v okolí.   
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících 

Řešení stavby vychází z místa určeného pro její výstavbu. Výška stavby nenarušuje okolí 

a svou členitostí zapadá do charakteru Slezské Ostravy. Hlavní vstup do objektu je z ulice 

Frýdecká v návaznosti na nově navržené náměstí a lávku. Stavba svou funkční náplní 

doplňuje centrum. 

Hmotu objektu ztvárňuje nepravidelný podélný tvar složený z pravoúhlých obdélníků. 

Komplex tří budov tvořících jeden celek navazuje na okolní krajinu a na ráz Slezské Ostravy. 

Budova je složena ze tří objektů a nepůsobí tak na nábřeží mohutně. Představuje také výhodu 

pro zástavbu navrženou v urbanistické studii, přičemž díky své malé výšce nebrání ve 

výhledech a nijak je nezastiňuje. Denní osvětlení je dosaženo pomocí celoskleněného atria a 

prosklené jihozápadní části fasády. 

Parkování je navrženo jako podzemní, aby nenarušovalo estetický charakter celého 

návrhu. Východ z prostoru parkoviště je orientován na pochozí střechu propojujícího podlaží 

(2 suterén). 

 

c) Stavebně technické řešení 

Provozní uspořádání 

Objekt je rozdělen na dva provozní celky – pohyb klientů a pohyb zaměstnanců. Objekt je 

rozdělen na dva provozní celky – pohyb zákazníků a pohyb zaměstnanců. Ve druhém 

suterénu se nacházejí toalety pro veřejnost, zázemí pro zaměstnance, sklad pro knihy a vlastní 

prostor knihkupectví s možnostmi přednášek, besed či literárních večerů. V prvním suterénu 

se nacházejí sklady, vlastní prostor knihkupectví. V 1NP se nalézají zázemí pro zaměstnance, 

vlastní prostor pro knihkupectví, sklady.  

 

Zemní práce 

Před zahájením výstavby dojde k odkrývce ornice, zarovnání terénu a hloubení základů do 

úrovně základové spáry. Výkopy pro základové pásy budou provedeny pomocí strojů, podle 

projektové dokumentace. 
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Výkopy  

Výkopy budou vyhloubeny pro základové pásy a patky do hloubky -9,800 m od 

srovnávací roviny -
+0,000 = 216,030 m. n. m. Bpv. Pod výtahovou šachtou bude proveden 

výkop do hloubky -10,135 m, pod nímž bude výkop pro patku přiléhající stěně výtahu do 

hloubky -11,120 m.  

 

Základy 

Železobetonový monolitický skelet je založen na patkách a základových pásech. Sloupy 

budou založeny na patkách z betonu třídy C25/30 o rozměrech 2000 x 2000 do hloubky 1050 

mm. Základové pásy budou také z betonu třídy C25/30 a jejich šířka bude 300 mm. (viz. 

výkres základů).  Nosná část podlahové konstrukce zhotovena z betonu C12/15 o tl. 250 mm 

a bude vyztužená pomocí kari sítě. Podkladem pro konstrukci základů bude podkladní beton 

třídy C12/15 o tloušťce 100 mm. 

 

Hydroizolace tvořená asfaltovým pásem Foalbit AL S 40 bude uložena na podkladový 

beton a základové pásy. Prostupy v základech se vynechají podle požadavků 50 mm, nad 

základovou spárou bude po obvodu veden zemnící pásek FeZn 30x4 mm zabetonovaný do 

základové spáry. Z něj povedou vývody pro připojení rozvaděče a zkušebních svorek. 

Objekt bude oddilatován od dalších objektů pomocí asfaltového pásu.  

 

Svislé konstrukce 

Objekt bude postaven jako železobetonový skelet. Hlavní nosné prvky tvoří 

železobetonové sloupy 300x300 mm z betonu třídy C25/30 – ocelová výztuž 10 505 R a třída 

betonu bude upřesněna statikem po vytvoření statického výpočtu. Obvodovou konstrukci 

východní a jižní strany 2 suterénu tvoří železobetonové stěny třídy C25/30 tl. 300mm. Zbylé 

stěny jsou vyzděny Portothermem 30 AKU vyztužené Murforem. Obvodové a nosné stěny 

suterénu objektu tvoří železobetonové stěny třídy C25/30 tl. 300 mm., budou odizolovány 

pomocí  tepelné izolace Isover Orsil Fassiltl. 100 mm. Obvodové stěny 1. suterénu a 1NP 

z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D o rozměrech 300x247x238 mm spojených lehkou tepelně-
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izolační zdící maltou Porotherm TM Baumit. Kotvení do sloupů pomocí kotev z ocelové 

pásnice. Ostatní nenosné příčky jsou tvořeny Prorotherm 11,5 P+D o rozměrech 

497x115x238 mm, Porotherm 14 P+D o rozměrech 497x140x238 mm, Porotherm 19 P+D o 

rozměrech 497x190x238 mm spojovány zdící maltou Porotherm Profi AM, opatřené 

vápenocementovou omítkou Baumit MPI 25L a stěrkou imitace pohledového betonu. Šachta 

výtahu bude vyzděna z Porotherm 30 P+D, spojené zdící maltou Porotherm Profi AM, 

opatřené vápenocementovou omítkou Porotherm Baumit MPI 25L. Schodišťová ramena 

budou z železobetonu s nabetonovanými stupni s povrchovou úpravou. V prostorách se 

sociálním zařízením bude proveden keramický obklad do výšky 1800 mm nad podlahou. 

Vodorovné konstrukce 

Konstrukce stropu budou provedeny pomocí monolitických desek jednosměrně 

vyztužených tl. 250 mm z betonu C20/25. Ve všech patrech bude zhotoven zavěšený 

akustický sádrokartonový podhled Rigips Owa Bamboo Sternbild licht 600x600 mm.  

Nad otvorem v příčce bude umístěn překlad Porotherm 14.5. V obvodových stěnách 

budou použity překlady Porotherm 2x14,5 a v nenosných příčkách 3x70x238. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha s obráceným pořadím vrstev. 

Střecha bude odvodněna dovnitř dispozice pomocí čtyř vpustí DN 100 mm. Minimální sklon 

bude 2 %. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska jednosměrně vyztužená tl. 250 mm., na níž bude 

následně mechanicky kotvena skladba střechy.  

Skladba: ŽB deska 250 mm, spádová vrstva z perlit betonu tl. 60-450 mm, Sarnafil G 

podložený textilií a překrytý separační vrstvou Sika, tepelná izolace EPS 100 S Stabil 180 

mm, HI folie Sarnafil TG 66-12 + separační textilie Arabeva, vymývaný kačírek tl. 150 mm. 

Schodiště 

Schodiště v celém objektu budou železobetonové monolitické s nabetonovanými stupni. 

Stupně poté budou obloženy keramickou dlažbou a dřevěným obkladem bílý dub. Výška 

jednotlivých stupňů splňující normu pro veřejné budovy činí 150 mm, šířka 330 mm. 

Schodiště je dvouramenné uložené na nosné stěny.   
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Výtah 

Použité dva výtahy budou bezbariérové hydraulické s jedním pístem. Rozměry výtahů 

jsou 1500x1100 mm a hmotnost je 630 kg. Dodavatelem bude firma Výtahy Travel. Prostor 

před výtahem splňuje požadavek na volnou plochu o průměru 1500 mm.  

Podlahy 

V objektu bude použito několik druhů povrchů podlah v závislosti na funkci místnosti. 

Výpis skladeb je součástí výkresové části. 

 

Obvodový plášť 

Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Syrotherm 100 mm, na které se nanese 

vrstva armovací stěrky OK 1000 tl. 2 mm s armovací sítí R 131. Dále bude nanesena vrstva 

penetrace Quarzgrund LF. Konečnou fází bude nanesení vrstvy suché minerální stěrky 

Imitace betonu tl. 1,5 mm. 

Část obvodového pláště bude tvořit konstrukce vytvořená pomocí systému Aluprof se 

svislými ocelovými profily 120x70, vodorovnými ztužujícími profily 50x50. Skladba 

obvodového pláště je uvedena ve výpisu skladeb. 

 

Tepelná izolace 

V podlahách suterénu bude použita tepelná izolace Foalbit AL S 40 + Penetrační nátěr tl. 

100mm. V podlahách mezi ostatními podlažími bude použita kročejová izolace Steprock tl. 

20 mm. Soklová část je chráněna pomocí soklové nenasákavé tepelné izolace Isover Perimert 

120 tl. 100 mm. Ve střešní konstrukci je použita tepelná izolace EPS 150 S Stabil tl. 180 mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Elektrická energie: 

Elektrická energie bude napojena přes pojistnou skříň na Frýdeckou ulici a přípojkou 

vedena do hlavní domovní skříně umístěné na objektu. 
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Splašková kanalizace: 

Není řešeno v rámci bakalářské práce. 

 

Dešťová kanalizace: 

Dešťová kanalizace pro odvod vody bude nově vybudována. 

 

Pitná voda: 

Vodovodní přípojka bude napojena stávající na síť podél ulice Frýdecké. 

 

Plyn: 

Přípojka středotlakého plynu bude napojena na stávající síť. Skříň HUP bude umístěna na 

objektu.   

Dopravní napojení: 

Příjezd na pozemek bude z ulice Frýdecká. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klid 

Nedojde ke zvýšení frekvence současné dopravní infrastruktury. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 

Stavba bude bezbariérově přístupná. Pohyb obyvatel se sníženou mobilitou usnadňuje 

rampa u hlavního vstupu a pohyb po objektu bezbariérový výtah. Budova je navržena 

v souladu s obecnými předpisy na bezbariérovost staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

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

V rámci bakalářské práce není řešeno. Z mapových podkladů však vyplývá, že není 

potřeba provádět speciální ochranná opatření. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu C02 – vytyčovací. Geodetické údaje byly 

získány z veřejně přístupných internetových stránek www.cuzk.cz 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
SO01 – Objekt knihkupectví 

SO02 – Objekt kavárny 

SO03 – Objekt galerie 

SO04 – Povrchová úprava povrchů kolem objektu  

SO05 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO06 – Přípojka plynu  

SO07 – Přípojka vodovodu 

SO08 – Přípojka elektřiny 



25 
 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

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

Stavba by měla mít pozitivní vliv na její okolí. Odstupy od hranice pozemku jsou 

dodrženy. Stavba bude pro okolí přínosem a nebude jej nikterak narušovat. Objekt má snahu 

se začlenit do prostředí a splynout v jeden celek. 

 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 
Všechny stavební práce budou provedeny dle platných technologických a bezpečnostních 

předpisů a dle ustanovení ČSN. Hlavně dle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů daných výrobcem 

jednotlivých výrobků a materiálů (č. 309/2006 Sb. v platném znění). Dále budou dodržovány 

stanovy zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády – vládní 

nařízení č. 591/2006 Sb. 

 

Všichni pracovníci před zahájením výstavby budou řádně proškoleni o BOZP a budou 

vybaveni předepsanými pomůckami. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Budou použity atestované materiály pro provádění dotčených prací, monolitické 

konstrukce budou navrženy a posouzeny autorizovaným statikem. 

Zatížení působící v průběhu stavby a jejího následného užívání by neměla mít za 

následek: 

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
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3. Požární bezpečnost 
 

Materiály i konstrukce jsou navrženy, tak aby splňovaly požárně-technické parametry. 

Požárně bezpečnostní řešení bude navrženo autorizovaným technikem. Stavba je rozdělena na 

požární úseky. Podrobné řešení požární bezpečnosti je uvedeno v požárně technické zprávě, 

jež není předmětem řešení bakalářské práce. V objektu jsou navrženy protipožární dveře 

firmy Hasil celoskleněné, viz výpis prvků. 

 Zaměstnanci musejí být řádně proškoleni o úniku z budovy v době případného vypuknutí 

požáru. 

Případný požární zásah je možný z Frýdecké ulice. 

 

Všeobecně je potřeba u objektu zajistit: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany 

 

 
4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Stavba bude navržena a provedena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

znečišťování a zatěžování životního prostředí. Povolená hladina maximálního hluku nebude 

přesáhnuta. Minimalizována bude i prašnost, zápach a otřesy vznikající při stavbě. Vzniklý 

odpad bude ekologicky uložen a nedojde ke znečištění podzemní vody.  
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5. Bezpečnost při užívání 
 

Při návrhu budou dodrženy požadavky na technické podmínky dodavatele a výrobců. Na 

stavbu budou použity zdravotně nezávadné materiály. Veškeré konstrukce budou provedeny 

dle příslušných předpisů. Po dobu užívání stavby nebude ohroženo její užívání. 

 

6. Ochrana proti hluku 
 

Budova během svého provozu nebude narušovat okolí hlukem. Vhodně zvolené skladby 

konstrukcí zabraňují nadměrnému šíření hluku. Obvodové zdivo Porotherm 30 AKU P+D 

splňuje akustické a protihlukové požadavky potřebné pro odhlučnění interiéru budovy. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Konstrukce jsou navrženy 

dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Skleněná fasáda a atrium budou zhotoveny ze 

skel s ochranou proti slunci zabraňující nadměrnému vyhřívání budovy a zároveň zajišťující 

úsporu energie. 

 
 

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

Stavba splňuje požadavky na bezbariérové užívání vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu. Bezbariérový pohyb uvnitř budovy je řešen pomocí výtahů, ve 2 suterénu 

se nacházejí bezbariérové toalety pro muže i ženy zvlášť. Venkovní přístup je zajištěn pomocí 

rampy s vyhovujícími sklony a odpočívacími podestami podle požadavků na bezbariérové 

užíváni staveb. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 

V oblasti stavby je uvažováno s nízkým radonovým výskytem. Území je poddolováno, 

pokles je již stabilizovaný. Stavba se nachází mimo záplavové území.  

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

V případě havarijní situace v místě se předpokládá využití veřejných prostředků na 

ochrany obyvatelstva.  

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 
Odpadní voda bude odváděna do nejbližšího kanalizačního řádu na Frýdecké ulici.  

(viz. příloha C01.) 

 

b) Zásobování vodou  

Pitná voda bude napojena vodovodní přípojkou nejbližšího vodovodního řádu na Frýdecké 

ulici.  

(viz. příloha C01.) 

c) Zásobování energiemi 

Elektrická energie bude využívat nejbližší vedení elektrické energie na Frýdecké ulici. 

(viz. příloha C01.) 

 

d) Řešení dopravy 

Objekt je napojen na silnici I. třídy Frýdeckou. Parkování je zajištěno skrz první suterén a 

není zahrnuto do řešení bakalářské práce. Zásobování objektu je přístupno z parkoviště přímo 

do budovy. 
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e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchovou úpravu pochozích ploch tvoří především dlažby. Přilehlé plochy zeleně 

vyplývají z návrhu v rámci ATT IV. Střecha galerie je navržena jako vegetační- není v řešení 

bakalářské práce. 

 

f) Elektronické komunikace 

Není řešeno v rámci BP. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

Není řešeno v rámci BP. 
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C. Situace stavby 
 

C01. Architektonická situace – viz. příloha 
 
C02. Vytyčovací plán – viz. příloha 
 
 
D. Dokladová část 

 
Není předmětem řešení BP. 

 

E. Zásady organizace výstavby 
 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a nástupy staveniště 
 

Staveniště se nachází na parcele číslo 50/8 ve Slezské Ostravě. Přístup na pozemek je 

z Frýdecké ulice. Po celou dobu výstavby bude kolem staveniště provedeno oplocení. Zemina 

z výkopů bude z části uložena na staveništi, zbytek bude odvezen na skládku. Budou 

stanoveny protipožární opatření, ochrana proti krádežím a bezpečnostní opatření. Na 

staveniště budou umístěny mobilní buňky (kanceláře pro vedoucí stavby, zázemí pro 

pracovníky stavby). 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Technické sítě infrastruktury neprochází stavebním pozemkem. 

 

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

Pomocí provizorních přípojek bude na staveniště přivedena voda a elektřina. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Pracovníci staveniště budou před výstavbou řádně seznámeni s bezpečnostními předpisy a 

s povinností užívání předepsaných ochranných pomůcek. 

Staveniště bude oploceno, aby se zabránilo vniknutí cizích osob. 

 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození veřejných zájmů. 

 

f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 

Na staveniště budou umístěny kontejnery na staveništní odpad a chemické WC. Dále bude 

vymezen prostor pro stavební materiál a dodavatel určí další potřebné zařízení. 

 

g) Popis staveb zařízení vyžadující ohlášení stavby 
 

Veškeré staveništní zařízení bude ve formě kontejnerů a mobilních buněk, přičemž 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

 

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

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 
15 zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Koordinátor BOZP bude zajištěn stavebníkem. Přístup na staveniště bude povolen pouze 

osobám k tomu oprávněným, vybavených ochrannými pracovními prostředky. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Veškeré vzniklé odpady budou recyklovány nebo uloženy na povolenou skládku odpadů. 

Zhotovitel musí zajistit dodržení zákonu o chemických látkách a nebude ohrožovat kvalitu 

podzemních vod. Přilehlé znečištěné komunikace budou v co nejkratším možném termínu 

očištěny. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 

Začátek a konec výstavby bude určen investorem stavebního objektu. 

Délka výstavby: 16 měsíců 

F. Dokumentace stavby (objektů) 
 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé 
objekty nebo provozní soubory samostatně v členění 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 

 
2. Inženýrské objekty 
Není předmětem bakalářské práce. 

 

3. Provozní soubory 
Není předmětem bakalářské práce. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1.1 Technická zpráva SO01 
 

a) Účel objektu  
 

 Stavební objekt bude součástí komplexu tří budov tvořících dohromady kulturní centrum. 

Skládá se z knihkupectví (řešeno v bakalářské práci), kavárna a galerie. Tyto tři budovy jsou 

propojeny skrz 2. suterén. Budova knihkupectví je třípodlažní. Ve 2. suterénu se nachází 

knihkupectví s posezením pro různorodé příležitosti jako například literární večery či 

zajímavé přednášky. V 1. suterénu se nachází vlastní prostor knihkupectví stejně jako v 1. NP. 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Projekt vychází z urbanistické studie řešeného území mezi radnicí a hradem a 

architektonické studie. V urbanistické studii byly vymezeny základní osy a poté funkční 

plochy určeny k zastavění. V architektonické studii bylo navrženo koncepční řešení projektu a 

rozpracováno do finální verze, která v rámci bakalářské práce získala podobu Dokumentace 

pro provádění stavby.  

Objekt zasazením objektu do svahu získal prosto jiný rozměr a budova působí jako 

součást krajiny. Svým tvarem splývá se řekou a vytváří dojem vlny probíhající podél nábřeží. 

Stavba má snahu přizpůsobit se pozemku, začlenit se do okolí a doplňovat jej. Chce být 

přínosem a možností jak využít volný čas ve městě v souladu s přírodou. Hmota je členěna do 

tří kvádrů připomínajících meandrující řeku. Natočení vůči světovým stranám umožňuje 

výhodnější polohu budovy a orientací na jihozápad.  

2 PP: Zázemí pro zákazníky, prostory pro přednášky, besedy a literární večery, vlastní 

prostor knihkupectví, internetový kout, schodiště, výtah. 
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1 PP: Podzemní parkování navazující na objekt s vjezdem z Frýdecké ulice a východem 

na střechu 2 PP – není součástí řešení bakalářské práce. Vlastní prostor knihkupectví, 

schodiště, výtah, čítárna. 

1 NP: Vlastní prostor knihkupectví, schodiště, výtah, čítárna, zázemí pro zaměstnance. 

 

 

 

 

 

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

Kapacity SO01:   knihkupectví:     10 osob 

Podlahová plocha řešené části SO01:  

 2. suterén:   679 m2 

     1. suterén:   588 m2 

     1.NP:   588 m2 

                                                           celkem:   1855 m2 

Zastavěná plocha SO01:     834 m2 

Obestavěný prostor SO01:     7583 m2 

 

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

Objekt bude navržen jako železobetonový skelet. Hlavní nosné prvky tvoří 

železobetonové sloupy z betonu třídy C25/30, ocelová výztuž 10 505 R. Třída betonu bude 

upřesněna statikem po vytvoření statického výpočtu. Obvodové stěny suterénu objektu tvoří 

železobetonové stěny třídy C25/30 tl. 300 mm. Obvodové zdivo při styku se zeminou 

z železobetonu nebo Porotherm vyztužený murforem (při nízkém tlaku zeminy). Ostatní 

vyzdívku tvoří Porotherm spojený zdící maltou Porotherm Profi AM a povrchově opatřenou 
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vápenocementovou omítkou. Ostatní nenosné příčky jsou tvořeny příčkovkami Porotherm. 

Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové jednostranně vyztužené desky o různých 

šířce 250 mm. Ve většině místností bude namontován zavěšený podhled Rigips OWA 

Bamboo Sternbild. 

Střecha bude jednoplášťová plochá s odvodněním dovnitř dispozice. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Návrh obvodových konstrukcí je proveden, tak aby jejich tepelný odpor splňoval 

požadavky platné normy ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov a jejich skladby najdeme 

ve výkresové dokumentaci. Okna jsou navržena z hliníkových profilů Aluprof s izolačním 

dvojsklem o Uf = 1,6 W/m2K.  

 

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

Objekt bude založen na patkách a základových pásech o šířce 300 mm. Pásy a patky jsou 

provedeny z betonu třídy C25/30. Podkladem pásů a patek je prostý beton třídy C12/15. 

V místě výtahu je základový pás snížen o 1,2 m z důvodu dojezdu výtahu. Jako podklad 

základů bude používán podkladní beton třídy C 12/15 o tl. 100 mm. 

 

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

Stavba bude navržena tak, aby negativně neohrožovala životní prostředí. Je provedena 

v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, §14 Zk. Č. 254/2001 Sb. o 

vodách, dále dle §26 odst. 4 Zk. Č. 185/2001 Sb. o odpadech, Zk. Č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší před znečišťujícími látkami. 
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h) Dopravní řešení 
Hlavní příjezdová cesta bude napojena na nově navržený rondel z ulice Frýdecká. 

 

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

V oblasti nebyl zaznamenán výskyt radonu v podloží. Podrobnějším zkoumáním by mohly 

být zjištěny případné škodlivé vlivy. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

V průběhu provádění stavby je třeba dodržovat požadované předpisy o bezpečnosti práce, 

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

 

1.1.2 Výkresová část 

Výkresová část je přiložena pod označením: 

C01  Architektonická situace   M 1:250 

C02  Vytyčovací výkres stavby   M 1:500 

F01  Půdorys základů, řez základů A-A´  M 1:50 

F02 Půdorys 2. suterénu    M 1:50 

F03 Půdorys 1. suterénu    M 1:50 

F04 Půdorys 1. NP     M 1:50 

F05 Řez vedený schodištěm B - B´  M 1:50 

F06 Výkres tvaru stropu  1. suterénu  M 1:50 

F07      Výkres tvaru stropu 2. suterén                      M 1:50 

F08      Výkres tvaru stropu 1. NP                            M 1:50 
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F09 Půdorys střechy     M 1:50 

F10 Pohledy     M 1:100 

F11 Vizualizace          - 

F12 Specifikace výrobků a prvků        - 

 

1.2 Stavebně konstrukční část 
 
Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

 

 

1.4 Technika prostředí staveb 
 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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G. Specializace – architektura 
 

Tématem mé specializace je detail atiky "A" (viz výkresová část)  

a detail schodiště "B". 
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3. Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby 

budovy knihkupectví ve Slezské Ostravě, jež navazovala na podklady prací zpracovaných 

v rámci ATT III. a ATT IV. 

 

Cílem návrhu bylo nenásilně zakomponovat budovu do stávající krajiny s ohledem na ráz, 

charakter a členění zástavby Slezské Ostravy. Práce je vyřešena z hlediska ekonomických, 

technických a estetických požadavků na projektovou dokumentaci stavby. Navrací tak život 

do spící Slezské Ostravy a stává se důležitým bodem při propojení s centrem města. Okolí 

stavby čítá několik nově vzniklých ploch volně přístupných pro všechny obyvatele města. 

Jedná se o možnost příjemně strávit volný či studijní čas nebo si jen zpestřit odpoledne.  

 

V rámci řešení bakalářské práce jsem nabyla mnoha poznatkům zvláště díky konzultacím 

se specialisty oborů Architektura, Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce a v 

neposlední řadě s vedoucím bakalářské práce. 

Obrázek č. 2: Vizualizace  
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