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Seznam použitých zna ek 

NN - nízké nap tí 

SO - stavební objekt 

IG - inženýrsko-geologický 

HG - hydrogeologický 

PD - projektová dokumentace 

Sb. - sbírka zákon  

SN - eská technická norma 

BOZP - bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

. - íslo 

vyhl. - vyhláška 

odst. - odstavec 

PP. - podzemní podlaží 

m - metr b žný 

mm - milimetr 

mm² - metr tvere ní 

U - sou initel prostupu tepla (W/m2K) 

K  - Koruna eská 

ŽB - železobeton 

EPS - expandovaný polystyren 

ÚÚR - Ústav územního rozvoje 

PVC - polyvinylchlorid 

SDK - sádrokartonová konstrukce 

k. ú. - katastrální ú ad 
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1. ÚVOD 
 

Úkolem bakalá ské práce je zhotovení stavebn  - architektonické ásti dokumentace pro 

provád ní staveb podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci. Novostavby radnice a d tské 

knihovny v Ostrav  – Lhotce, dále jen radnice. Tato budova je ástí nov  navrženého areálu 

centra obce, d íve zpracovaného v urbanistické studii v pr b hu výuky na kated e architektury 

fakulty stavební VŠB-TUO. Návrh budovy je vytvo en tak, aby harmonicky zapadl do centra 

obce a zárove  byl jeho dominantou. Stavba je umíst na na elní stran  nám stí. Jednotlivé 

provozy jsou navrženy podle pot eb a velikosti obce s ohledem na orientaci ke sv tovým 

stranám.  

Po vyhodnocení všech poznatk  bylo vyhotoveno v rámci p edm tu Ateliérová tvorba III 

urbanistické ešení do stádia urbanistické studie. Z této studie, pod vedením vedoucího práce 

byl projekt zpracováván p es architektonickou studii v p edm tu Ateliérová tvorba IV             

a dokumentaci ke stavebnímu povolení v p edm tu Ateliérová tvorba Va, až do podoby 

dokumentace pro provedení stavby, jež je nedílnou sou ástí této práce. Bakalá ská práce               

je d lena do oddíl . Obsahem jednotlivých ástí jsou úvodní ást, textová ást, výkresová 

dokumentace a p ílohy. Obsahem výkresové ásti je výkresová dokumentace pro provedení 

stavby. 
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2. Sou asný stav ešené lokality 
 

Zadaný pozemek je v jihozápadní ásti území, které je v souladu s územním plánem m sta 

Ostravy vymezeno pro centrum obce Lhotka. Je p evážn  ve vlastnictví Státního 

pozemkového fondu eské republiky, v další ásti se již st ídají pozemky ve vlastnictví obce 

Ostrava Lhotka a pozemkového fondu. 

V sou asnosti je pozemek parcely . 370/1 a . 369/1 využíván jako zastav ná plocha        

a nádvo í. Na parcele se nacházejí objekty bývalého družstevního statku, které jsou dnes 

využity jako sídla firem a živností. Tyto objekty jsou z hlediska provozního i technického 

nevyhovující pro pot eby obce. V okolí pozemku jsou rodinné domy, v tšinou typová 

zástavba. 

 
3. ešení dané lokality 

 
P i ešení dané lokality byla zohled ována svažitost terénu, orientace ke sv tovým 

stranám, regulace území dané územním plánem a charakter zástavby. Po podrobném 

prozkoumání území bylo zjišt no, že p vodní zástavba nedodržuje uli ní áry. V regula ním 

plánu nejsou p esn  vymezeny vzhledy i tvary st ech v obci, ímž se nesourod  st ídají 

šikmé a ploché st echy. Jediný náznak srovnané uspo ádané zástavby se nachází pod bývalou 

Haldou (Zudgerovsky les). Rodinné domky a jejich parcelace dodržují sm ry vrstevnic, 

budovy jsou jednoho typu.  

Terén ešené lokality je mírn  svažitý jižním a jihovýchodním sm rem. Proto jsou tyto 

pozemky celoro n  dob e osv tlené. Území je vedeno jako zastav ná plocha s objekty 

bývalého družstevního statku. Je obdélníkového tvaru, na severovýchodní stran  bude 

napojeno na novou komunikaci vedoucí k hlavní obslužné komunikaci ( p. 856/1) do obce ve 

sm rech Hoš álkovice a Pet kovice. Navrhováno je odstranit stávající objekty z d vodu nízké 

architektonické i užitné hodnoty. Jedná se o dv  budovy bývalého družstevního statku, které 

jsou ve špatném technickém stavu, ímž se pozemky otev ou plnému využití. Územím 

probíhá p vodní kanaliza ní sb ra  a jeho ochranné pásmo, což ovlivnilo osu nám stí, 

zejména uli ní áru fasád navržených objekt  urbanistického celku. Z d vodu odhlu n ní 

nám stí a okolí radnice od nejvíc hlukov  zatížených bod  obslužné komunikace jsou 

navrženy mezi nám stím a komunikací ( p. 856/1) podélné budovy ob anské vybavenosti, 

p ed nimiž jsou situovány parkovací plochy a zásobování s pásmem zelen . Tento pás zelen  

pokra uje od nejjižn jších míst území až po biokoridor nacházející se v ásti mezi ešeným 
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územím a zmi ovanou hlavní komunikací. Tato biobariéra se rovn ž p ízniv  podílí              

na odhlu n ní nov  zastav ného území. Nov  navržená jednosm rná komunikace umožní 

plynulou obslužnost nám stí a radnice s minimální zát ží na zábor plochy komunikacemi. 

Tato komunikace naváže na silnici nižší t ídy protínající severní ást území ve sm ru sever - 

jih. P ší komunikace, probíhající od nástupu do nám stí sm rem k p vodní i navrhované 

zástavb  rodinnými domy pod haldou Oskar, tvo í hlavní osu urbanistického celku nám stí            

a navazuje na architektonickou ideu návrhu radnice. 

 

4. ešení daného objektu 

 

Dispozi ní a architektonické ešení budovy radnice a d tské knihovny Ostrava - Lhotka 

bylo náplní p edm tu Ateliérová tvorba IV. Její výsledek je v elektronickém i tišt ném 

formátu dostupný v archivu katedry architektury, kde je možno do n j nahlédnout. Pro prvotní 

pochopení konceptu objektu je nezbytný stru ný popis. 

Objekt se nachází v severovýchodní ásti nám stí. Dvoupodlažní stavba je rozd lena       

na dva dilata ní celky situované lineárn  podél strany nám stí a p ší komunikace ur ující 

urbanistickou osu navrženého celku. Jiná než navržená orientace budovy by zm nila ráz                

a ucelenost ve ejného prostranství nám stí a podélný tvar obou celk  d lí prostory na ve ejný 

a polove ejný. Hlavní podmínkou zadání bylo vytvo ení dominantní budovy, která by udávala 

charakter centra obce a poukazovala na celkovou urbanistickou koncepci. Hlavní jižní 

dilata ní celek radnice je vyšší než druhý a vybíhá do urbanistické osy zóny. Tento celek          

je asymetrický a hmota, která ho vytvá í, je odleh ená ustupujícím prvním nadzemním 

podlažím, které je p evážn  prosklené, aby navodilo pocit volného prostoru pod masivní 

dominantou. Severní dilata ní celek je ešen modulov  na osy šest krát šest metr  s konzolami 

jako protiklad rozehraného hlavního vstupního jižního dilata ního celku. Další významné 

kritérium, které ovlivnilo orientaci umíst ní, je situování p íjezdové komunikace, která                

se nedotýká p ímo nám stí, proto bylo možno vytvo it parkovací stání na severní ásti 

parcely. 

Dispozi ní ešení objektu je vytvo eno podle náro nosti provozu uživatel . 

Nejfrekventovan jší provozy umíst né v prvním nadzemním podlaží prochází spole ným 

vstupem do hlavního jižního celku. Tento vstup je již ve venkovním prostoru kryt 

p edsazeným druhým nadzemním podlažím. Ze zádve í má návšt vník možnost vstoupit            

do informa ní místnosti obce, která byla vyžádána zadavatelem projektu, nebo m že 
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pokra ovat do haly a dále do severního dilata ního celku. V 1.NP se nachází návšt vnostn  

frekventovaný sociální odbor a d tská knihovna následována p íslušnými technickými 

místnostmi a WC. Plocha d tské knihovny a jejího zázemí zabírá nejv tší ást prvního 

nadzemního patra podlaží. Druhé nadzemní podlaží je dostupné z objemov  výrazn jšího 

jižního dilata ního celku halou, v které se odráží dynamika stavby zm nou tvaru a výšky 

stropu. Umíst ní proskleného výtahu mezi rameny schodišt  se hala otev e a nezastíní. 

Nejvýrazn jší místnost celku je zasedací místnost s asymetrickým oknem podtrhujícím tvar 

stavby. Severní dilata ní celek v druhém nadzemním podlaží tém  kopíruje dispozi ní ešení 

pod ním, avšak funkce jsou p evážn  kancelá ské a archivní. Je zde umíst n Stavební ú ad             

a kancelá e vedení obce. 

P esn jší architektonické vyjád ení objektu, jako jsou fasády atd., bude popsáno 

v ostatních ástech bakalá ské práce. 
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5 (A) . Pr vodní zpráva 

 

a) Identifika ní údaje stavby a investora 

Název stavby: Radnice a d tská knihovna 

Místo stavby:  Ostrava - Lhotka 

Charakter stavby:   novostavba 

Místo  stavby: parcela . 370/1 a . 369/1 na ulici Pet kovická, Ostrava - Lhotka 

Katastrální území: Lhotka u Ostravy 

Okres: Statutární m sto Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

Stavební ú ad: Ostrava - Lhotka 

Stupe  PD: Dokumentace pro provedení stavby 

Parcely dot ené:  parcela . 370/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

parcela . 369/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcely sousedící: parcela . 372/1 k.ú. Lhotka u Ostravy 

parcela . 371 k.ú. Lhotka u Ostravy 

parcela . 355/2 k.ú Lhotka u Ostravy 

parcela . 375/7 k.ú Lhotka u Ostravy 

parcela . 375/11 k.ú Lhotka u Ostravy 

 

Investor:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,  

Katedra architektury 226 

Vypracoval:    Tomáš Krej í, Lhotka 177, eská T ebová 

Vedoucí bakalá ské práce:  Ing. arch. Milena Vitoulová 

Konzultant bakalá ské práce:      Ing. Marcela Halí ová, PhD.  
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b) Údaje o využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku                        

a majetkoprávních vztazích 

 

Zadaný pozemek je v jihozápadní ásti území, které je v souladu s územním plánem m sta 

Ostravy vymezeno pro centrum obce Lhotka. Je p evážn  ve vlastnictví Státního 

pozemkového fondu eské republiky, v další ásti se již st ídají pozemky ve vlastnictví obce 

Ostrava Lhotka a pozemkového fondu. 

V sou asnosti je pozemek parcely . 370/1 a . 369/1 využíván jako zastav ná plocha        

a nádvo í. Na parcele se nacházejí objekty bývalého družstevního statku, které jsou dnes 

využity jako sídla firem a živností. Tyto objekty jsou z hlediska provozního i technického 

nevyhovující pro pot eby obce. V okolí pozemku jsou rodinné domy, v tšinou typová 

zástavba. 

 

Zastavovaný pozemek: parcelní íslo . 370/1 a . 369/1  

Vým ra:   422 m2
 

Katastrální území:  Lhotka u Ostravy 

Druh pozemku:   zastav ná plocha 

 

c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Neprovád l se žádný detailní pr zkum, pouze prohlídka staveništ  a fotodokumentace 

parcel a okolní výstavby.  

Na pozemku byly zam eny terénní a výškové body. 

 

Pr zkum radonu: Hodnota radonu nebyla zm ená, podle mapy radonového indexu je 

 zde nízké radonové riziko. V návrhu stavby nebylo o radonovém riziku 

 uvažováno. P ed výstavbou je zde d ležité zam it radonový výskyt. 

Pr zkum geologický: Nachází se zde p da s výskytem sprašové hlíny až hlinitý 

 sediment. Pr zkum proveden pomocí geologických map.  

Pr zkum hydrogeologický: Hladina podzemní vody se nevyskytuje. Parcela spadá

  do povodí eky Odry a není v povod ové oblasti. 

Dopravní infrastruktura: Parcela napojena na novou komunikaci vedoucí k pozemní 

 komunikaci ulice Hlohová a dále na hlavní komunikaci p. 856/1 Pet kovická. 
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Technická infrastruktura: Její napojení je z ejmé z výkresu koordina ní situace            

 v p íloze C02. 

d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 

Projektová dokumentace není vypracována v rozporu s požadavky dot ených orgán . 

  Výpis dot ených orgán :  Moravskoslezský kraj 

     Statutární m sto Ostrava 

     M stský ú ad Ostrava - Lhotka 

 

d) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

 Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu se zákonem . 183/2006 Sb.,        

o územním plánování a stavebním ádu, dále s vyhláškou . 268/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavbu, vyhláškou 398/2009 Sb. o podmínkách užívání osob s omezenou 

pohyblivostí a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.  

  

 f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, i územn  

plánovací informace u staveb podle § 104 odstavce 1 stavebního zákona  

  

 Budova byla navržena tak, aby byla v souladu s regulativy územn  plánovací 

dokumentace. 

 Regula ním plánem bylo omezení pouze výškovým rozložením budov, kde stavba 

nem la p ekro it výšku 3 pater. 

Uli ní ára, typ st echy, oken a jiných stavebních prvk  dom  nebylo dáno regula ním 

plánem. 

 

g) V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná 

opat ení v dot eném území  

  

V cné ani asové vazby na související a podmi ující stavbu nejsou. 
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h) P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

 

P edpokládaná délka výstavby je kolem jednoho roku. Harmonogram výstavby 

s p esným datem zahájení a ukon ení stavby bude obsahem asového harmonogramu 

zpracovaného dodavatelem. 

 

P edpokládané zapo atí stavby:  08/2013 

P edpokládané dokon ení stavby: 10/2014 

 

Postup výstavby:  1) výkopové a zemní práce 

   2) zakládání stavby 

   3) spodní hydroizolace objektu 

   4) železobetonový skelet  

   5) svislé dopl ující konstrukce 

   6) vodorovné konstrukce 

   7) konstrukce st echy a obvodového plášt  

   9) výpln  otvor  

   10) hrubé instalace 

   11) podlahy, vnit ní omítky a podhledy 

   12) vnit ní kompletace 

   13) okolní úpravy objektu 

 

h) Statistické údaje o stavb  

 

Zastav ná plocha objektu:  422 m2 

Celková podlahová plocha:  658,70 m2 

Po et podlaží:   2 nadzemní, 0 podzemních 

Obestav ný prostor:   4 222 m3 

Odhad náklad  stavby:  28 650 000 K  

 

Odhad náklad  stavby byl spo ítán podle cenového ukazatele a ú elové m rné 

jednotky. M rná jednotka je v tomto p ípad  hodnota obestav ného prostoru v m3. Cenový 

ukazatel byl zvolen z tabulky cenových ukazatel  ve stavebnictví pro rok 2013 z materiál  

stavebních standard . Podle klasifikace stavebních objekt  se objekt budovy adí do kategorie 
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801 – budovy ob anské výstavby, konstruk n  materiálová charakteristika 2 svislá nosná 

konstrukce monolitická betonová ty ová. Cenový ukazatel této kategorie je stanoven 

hodnotou 6 786 K . 

Náklady mohou vzr st podle užití materiálu dražšího oplášt ní budovy a podle 

náro né konstrukce jednoho z trakt . 

 

6. (B) Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

a) Zhodnocení staveništ  

 

V sou asnosti je pozemek parcely . 370/1 a . 369/1 využíván jako zastav ná plocha        

a nádvo í. Na parcele se nacházejí objekty bývalého družstevního statku, které jsou dnes 

využity jako sídla firem a živností. Tyto objekty jsou z hlediska provozního i technického 

nevyhovující pro pot eby obce. V okolí pozemku jsou rodinné domy, v tšinou typová 

zástavba.  

Mírn  svažitý pozemek objektu bude vyrovnán podle d ív jší urbanistické studie          

a dokumentace. Podzemní voda by se na staveništi nem la vyskytovat. Zp ístupn no bude 

staveništ  jednosm rnou komunikací navazující z hlavní komunikace p. 856/1 Pet kovická.          

a na místní komunikaci nižší t ídy v ulici Hlohová. Za ízení staveništ  bude situováno               

na plochách parcel navrženého objektu. 

Zbudování staveništ  bude po ízeno dodavatelem stavby a stejn  tak bude tento 

dodavatel zodpov dný za jeho správu a údržbu podle právních p edpis  BOZP. Staveništ  

musí být zajišt no proti vstupu nepovolaným osobám v dob , kdy se zde nepracuje. 

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Dispozi ní a architektonické ešení budovy radnice a d tské knihovny Ostrava - Lhotka 

bylo náplní p edm tu Ateliérová tvorba IV. Její výsledek je v elektronickém i tišt ném 

formátu dostupný v archivu katedry architektury, kde je možno do n j nahlédnout. Pro prvotní 

pochopení konceptu objektu je nezbytný stru ný popis. 

Objekt se nachází v severovýchodní ásti nám stí. Dvoupodlažní stavba je rozd lena       

na dva dilata ní celky situované lineárn  podél strany nám stí a p ší komunikace ur ující 
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urbanistickou osu navrženého celku. Jiná než navržená orientace budovy by zm nila ráz                

a ucelenost ve ejného prostranství nám stí a podélný tvar obou celk  d lí prostory na ve ejný 

a polove ejný. Hlavní podmínkou zadání bylo vytvo ení dominantní budovy, která by udávala 

charakter centra obce a poukazovala na celkovou urbanistickou koncepci. Hlavní jižní 

dilata ní celek radnice je vyšší než druhý a vybíhá do urbanistické osy zóny. Tento celek           

je asymetrický a hmota, která ho vytvá í, je odleh ená ustupujícím prvním nadzemním 

podlažím, které je p evážn  prosklené, aby navodilo pocit volného prostoru pod masivní 

dominantou. Severní dilata ní celek je ešen modulov  na osy šest krát šest metr  s konzolami 

jako protiklad rozehraného hlavního vstupního jižního dilata ního celku. Další významné 

kritérium, které ovlivnilo orientaci umíst ní, je situování p íjezdové komunikace, která           

se nedotýká p ímo nám stí, proto bylo možno vytvo it parkovací stání na severní ásti 

parcely. 

Dispozi ní ešení objektu je vytvo eno podle náro nosti provozu uživatel . 

Nejfrekventovan jší provozy umíst né v prvním nadzemním podlaží prochází spole ným 

vstupem do hlavního jižního celku. Tento vstup je již ve venkovním prostoru kryt 

p edsazeným druhým nadzemním podlažím. Ze zádve í má návšt vník možnost vstoupit          

do informa ní místnosti obce, která byla vyžádána zadavatelem projektu, nebo m že 

pokra ovat do haly a dále do severního dilata ního celku. V 1.NP se nachází návšt vnostn  

frekventovaný sociální odbor a d tská knihovna následována p íslušnými technickými 

místnostmi a WC. Plocha d tské knihovny a jejího zázemí zabírá nejv tší ást prvního 

nadzemního patra podlaží. Jižní dilata ní celek v 1.NP je pojat jako odleh ovací ást stavby, 

proto jsou po t ech tvrtinách obvodu umíst né prosklené fasády. ást obsahující knihovnu           

je dostupná chodbou s velkými okny orientovanými na nám stí. Hlavní místnost d tské 

knihovny je opat ena velkorozm rovými okny pro dostatek sv tla p i dopl kových aktivitách 

knihovny. 

Druhé nadzemní podlaží je dostupné z objemov  výrazn jšího jižního dilata ního celku 

halou, v které se odráží dynamika stavby zm nou tvaru a výšky stropu. Umíst ní proskleného 

výtahu mezi rameny schodišt  se hala otev e a nezastíní. Výtah, jakoby symbolický krystal, 

spojuje sklen nou a objemovou ást celku. Nejvýrazn jší místnost celku je zasedací místnost 

s asymetrickým oknem podtrhujícím tvar stavby. Idea velikosti a tvaru okna se odráží                 

od samotného tvaru budovy a její symbolický význam spo ívá v tom, že ob ané mohou být 

opticky vtaženi do zasedání i jednání rady zastupitelstva obce. 

 Severní dilata ní celek v druhém nadzemním podlaží tém  kopíruje dispozi ní ešení 

pod ním, avšak funkce jsou p evážn  kancelá ské a archivní. Je zde umíst n Stavební ú ad         
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a kancelá e vedení obce. Tato ást budovy p sobí jako uzem ující prvek odleh eného jižního 

dilata ního celku. 

Materiál dynamické ásti objektu je odkazem na pr myslový ráz celého regionu, 

ve kterém je stavba umíst na a jeho obyvatelé jsou s ní asto spjati. COR – TEN ocel 

v kombinaci s pohledovým betonem na fasádách nabudí tento dojem. 

 

c) Technické ešení  

 

Zemní práce 

P ed zapo etím stavby bude provedeno vyty ení lavi kami a vyzna ení výškových 

bod . Ornice bude sejmuta do hloubky 20 cm a následn  bude uskladn na a použita            

pro následné terénní úpravy. Stavební jámu nebude pot eba zajistit až na ást založení 

výtahové šachty. 

 

Základové konstrukce 

Objekt rozd lený na dva dilata ní celky, které budou stav ny soub žn , budou 

založeny na železobetonových patkách s betonem C25/30, které budou uloženy                      

na podbetonávku prostého betonu C16/20. ást objektu je založena základovým pasem                

se stejným materiálovým užitím. Prostor pod výtahem bude proveden základovou deskou              

a pasy. Velikosti patek je nadimenzována podle pot eby zapušt ní do zámrzné hloubky                  

a jejich velikost je nutno ov it statickým výpo tem z d vodu složitosti konstrukce jižního 

dilata ního celku.  Pod patkami jižního celku budou umíst ny mikropiloty pro zabezpe ení 

stability dynamické konstrukce. Detailní provedení v oddíle p íloh výkresu základ                   

a v podrobné technické zpráv  kapitola 10.(F). Je zde zakreslena i dilata ní spára mezi trakty. 

 

 Nosné konstrukce 

 Navržená budova radnice se skládá ze dvou dilata ních celk . Konstruk n  jde           

o monolitickou železobetonovou skeletovou konstrukci s p edpjatými ástmi v jižním traktu. 

Velikost p edp tí ov í statický výpo et, který není p edm tem bakalá ské práce. V úrovních 

strop  je skelet ztužen železobetonovými monolitickými pr vlaky a deskami o tlouš kách 100 

a 200 mm. Jižní dilata ní celek konstruk n  ešený skeletovou asymetrickou konstrukcí zatím 

není p esn  nadimenzován, avšak lze uskute nit pomocí výpo tu metodou kone ných prvk . 

Stropní monolitické desky severního dilata ního celku jsou uloženy na trámky a pr vlaky. 
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Konstruk ní výška 1.NP je 3,55 m a 2.NP je 3,6 m. Výšky jednotlivých sloup  jižního skeletu 

jsou obsahem výkres  tvar  v p íloze bakalá ské práce. 

 

 St ešní konstrukce 

 Stavba je zast ešena dv ma zp soby podle d lení na dilata ní celky. Severní celek 

bude opat en jednopláš ovou plochou st echou se standardním po adím vrstev, opat enou 

asfaltovou krytinou a minimálním spádem 2%. Jižní dilata ní celek bude opat en šikmou 

st echou ešenou st ešním systémem Ruukki, se sendvi ovým panelem, vytvo enou na míru 

tomuto objektu. 

  

 Obvodový pláš  

 Obvodový pláš  objektu je tvo en v r zných místech stavby r znou skladbou. Severní 

dilata ní celek obsahuje p evážn  vyzd ní mezi železobetonovým skeletem obvodovými 

st nami s lehkým výpl ovým zdivem pórobetonových p esných tvárnic tlouš ky 300 mm                   

na tenkovrstvou maltu. Vn jší plocha bude opat ena tepelnou izolací z grafitových surovin 

ISOVER tlouš ky 150 mm pro kontaktní zateplovací systémy. Izolace bude p ed 

pov trnostními vlivy chrán na kontaktní silikátovou omítkou. 

 Jižní trakt bude opat en dobetonováním obvodových st n tlouš ky 200 mm a jeho 

pokrytím tepelnou izolací z grafitových surovin ISOVER tlouš ky 200 mm. Tato izolace bude 

kryta fasádním systémem Liberta, skládajícím se z ukotvení a krycích desek z COR-TON 

oceli. 

 

Schodišt  a výtah 

Železobetonové schodišt  zajiš uje v objektu vertikální komunikaci spolu 

s proskleným výtahem. Výtah spl uje velikostní limity pro bezbariérové normy. 

 

Vnit ní p í ky 

Severní dilata ní celek bude opat en p í kami z pórobetonového zdiva podle pot eby 

tlouš ky p í ek. V jižním celku budou p í ky monolitické železobetonové vybudované spolu 

s obvodovými st nami. 

 

Výpln  otvor  

V 1. nadzemním podlaží jižního dilata ního celku a v obou podlažích severního 

dilata ního celku jsou otvory objektu tvo eny sloupkovo-p í kovým hliníkovým fasádním 
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systémem Aluprof MB 50 HI. Ostatní otvory v obou dilata ních celcích v 1. i 2. Nadzemním 

podlaží jsou tvo eny hliníkovými okny systému Aluprof MB Aero. 

Dve ní otvor vstupních dve í je stejn  jako sestava dve ních otvor  a výplní systému 

Aluprof. Vnit ní dve ní otvory ve zd ných a monolitických konstrukcích st n jsou tvo eny 

ocelovými zárubn mi a d ev nými dýhovými dve mi. 

 

Podlahy 

V budov  je ešeno n kolik druh  podlahových konstrukcí. P evážn  zde bude 

podlaha kryta epoxidovou st rkou nanesenou na mazaninu a zát žovým kobercem                 

na anhydritovou samonivela ní mazaninu. Typ podlahy je ur en podle funkce místností,           

kde v místnostech s menším provozem v kancelá ích je navržen samozát žový koberec jako 

nášlapná vrstva. 

Kolem obvodu budou vytvo eny zpevn né plochy navazující na nám stí a okapové 

chodníky z dlažebních prvk .  

Detailní rozpis skladby vrstev podlah je umíst n v kapitole 10. (F) bakalá ské práce. 

 

Truhlá ské, klempí ské a záme nické výrobky 

Truhlá ské práce – obsahují osazení vnit ních d evených dve í, které                        

jsou specifikovány ve výpisu truhlá ských prvk  v p íloze P01. 

Záme nické práce – obsahují osazení vnit ních ocelových prvk , které                        

je specifikováno ve výpisu záme nických prvk  v p íloze P02. 

Klempí ské práce – obsahují oplechování parapet  jednotlivých oken, které                 

je specifikováno ve výpisu klempí ských prvk  v p íloze P03. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení bude jednosm rnou komunikací navazující na hlavní komunikace 

p. 856/1 Pet kovická na místní komunikaci nižší t ídy v ulici Hlohová. 

Technická infrastruktura v okolí parcel existuje, takže budou vybudovány nové 

p ípojky od t chto infrastruktur. Tyto p ípojky jsou kanaliza ní, elektrické NN, plynové          

a vodovodní a budou vedeny jako samostatné stavební objekty. Umíst ní napojení je z ejmé 

z výkresu koordina ní situace v p íloze kapitoly 7.(C) této bakalá ské práce. 

P ípojka elektrické energie: Provedena SO 12 NN distribuce spole ností EZ. Bude 

vedena zemním kabelem do rozvodny v 1.NP.  



Bakalá ská práce 
 

- 26 - 

 

P ípojka plynu: Provedena SO 13 na provozovatele stávajícího rozvodu plynu SMP 

Net, s.r.o. Ostrava, hlavní uzáv r plynu bude umíst n v technické místnosti 1.NP. 

P ípojka kanalizace: Provedena SO 11 napojena na stávající kanaliza ní sí  obce 

Lhotka, stoku DN 300 v blízkosti parcely provozované OVaK a.s.  

P ípojka vody Provedena SO 14 na stávající vodovodní ád pomocí PE DN 50. 

 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury 

 

ešení technické infrastruktury není p edm tem bakalá ské práce. Napojení objektu       

na technickou infrastrukturu je popsáno v kapitole 6(B) a 5(A) této práce. 

Dopravní napojení bude jednosm rnou komunikací navazující z hlavní komunikace     

o ší ce 4,5 metru. Její jízdní pruh vede rovnob žn  s hranicí parcely stavby v severovýchodní 

ásti. Z této komunikace bude odbo ka na parkovišt  radnice s ozna ením SO 02. Parkovišt  

bude pr jezdné jednosm rné a bude navazovat na navrženou obousm rnou komunikaci 

vedoucí od ob adní sín  k již zmi ované jednosm rné komunikaci ulice Hlohova. 

Parkovací stání byla navrhnuta výpo tem podle SN 73 6110. Navrženo bylo             

18 parkovacích míst ší ky 2,5 m pro osobní vozidla a 2 parkovací stání ší ky 3,6 m pro osoby 

s t žkým pohybovým postižením. Severní strana parkovišt  bude o 0,5 metru níže               

než jednosm rná komunikace, která bude odd lena gabionovou zdí. V p ípad  zapln ní 

parkovišt  bude možnost použít parkovací stání okolních navržených budov další ob anské 

vybavenosti v areálu obce, která byla z tohoto d vodu p edimenzována.  

 

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 

Objekt radnice by v pr b hu její životnosti nem l mít žádný negativní vliv na životní 

prost edí i p írodní zdroje okolí pozemk . Je možné do asné ovlivn ní zvukové hygieny 

v okolí p i realizaci stavby, kterou bude ešit dodavatel stavby. Parcelou neprochází žádný 

z ekologických systém  stability p írody. V nejbližším okolí stavby se nenachází žádná 

z historicky i architektonicky cenných památek eské republiky. 

 

g) ešení bezbariérového užívání 

 

Návrh ešení objektu je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. Vstup do budovy v 1.NP bude 
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bezbariérový po mírné ramp  a vertikální komunikace do 2.NP bude provád na pomocí 

výtahu. Všechny dve e objektu dostupné ob an m se zhoršenou pohyblivostí budou ší ky    

900 mm a více. V obou nadzemních podlažích je v kompozici za len no WC pro osoby 

s nízkou pohyblivostí, jak pro muže, tak pro ženy. 

 

h) Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do PD 

 

Nejsou p edm tem bakalá ské práce.  

Neprovád l se žádný detailní pr zkum, pouze prohlídka staveništ  a fotodokumentace 

parcel a okolní výstavby.  

Na pozemku byly zam eny terénní a výškové body.   

 

Pr zkum radonu: Hodnota radonu nebyla zm ena, podle mapy radonového indexu           

 je zde nízké radonové riziko. V návrhu stavby nebylo o radonovém riziku 

 uvažováno. P ed výstavbou je zde d ležité zam it radonový výskyt. 

Pr zkum geologický: Nachází se zde p da s výskytem sprašové hlíny až hlinitý 

 sediment. Pr zkum byl proveden pomocí geologických map.  

Pr zkum hydrogeologický: Hladina podzemní vody se nevyskytuje. Parcela spadá

  do povodí eky Odry a není v pož ové oblasti. 

Dopravní infrastruktura: Parcela je napojena na novou komunikaci vedoucí k pozemní 

 komunikaci ulice Hlohová a dále na hlavní komunikaci p. 856/1 Pet kovická. 

Technická infrastruktura: Její napojení je z ejmé z výkresu koordina ní situace 

 p íloze. 

 

i) Údaje o podkladech pro vyt ení stavby, geodetický referen ní polohový     

a výškový systém. 

 

Stavba a staveništ  budou vyty eny geodetem k tomu oprávn ným. Použit 

sou adnicový systém SJTS-K a výškový systém BPV. Hodnota ± 0,000 v 1. NP je rovna 

hodnot  212,10 m n.m. Podrobné vyty ení zobrazuje výkres C02 v p íloze bakalá ské práce. 
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j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 

Stavba je d lena na stavební objekty:  SO 01 Objekt radnice a d tské knihovny 

      SO 02 Parkovišt  

      SO 11 Kanaliza ní p ípojka 

      SO 12 P ípojka elektrické energie 

      SO 13 P ípojka plynu 

      SO 14 P ípojka vody  

     

Dále je objekt SO 01 d len do dvou dilata ních celk  z možnosti nestejnorodého 

sedání sousedících trakt . 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

V dob  provád ní stavebních prací lze vykazovat negativní ú inky na okolní stavby      

a pozemky, p edevším zvýšenou hlu ností vyvolanou nasazením t žké mechanizace              

na staveništi. Po dokon ení stavby žádné negativní ú inky na okolní pozemky a stavby nejsou 

p edpokládány.  

 

 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  stavby 

 

 Stavební práce spojené s realizací stavby budou provád ny organizacemi a osobami 

k tomu oprávn nými. Veškeré práce budou provád ny tak, aby se shodovaly se zn ním 

zákona . 309/2006 Sb. Zákona, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a zajiš uje bezpe nost a ochranu zdraví             

p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. Ze zákona vyplyne 

povinnost investora stavby dodat koordinátora BOZP, který za ídí kontrolu a dodržování 

všech bezpe nostních p edpis . 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Statický výpo et není p edm tem bakalá ské práce.  
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Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání 

nem lo za následek:  a) z ícení stavby nebo její ásti, 

b) v tší stupe  nep ípustného p etvo ení, 

c) poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo 

instalovaného vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné 

konstrukce, 

d) poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in . 

Objekt se nachází ve II. sn hové oblasti, kde je udána charakteristická hodnota zatížení              

1,0 KN/m2 a ve III. v trné oblasti, kde je základní tlak v tru 0,45 KN/m2.  

 

3. Požární bezpe nost 

 

Dokumentace požární bezpe nosti není sou ástí bakalá ské práce. Budova je navržena 

tak, aby z hlediska požární bezpe nosti splnila veškerá kritéria, p edevším zachování nosnosti 

a stability konstrukce po ur itou dobu, omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb , 

omezení ší ení požáru na sousední stavbu, umožn ní evakuace osob a zví at, umožn ní 

bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

 

P i návrhu stavby bylo respektováno všech p edpis  týkajících se hygieny, ochrany zdraví               

a prost edí. Stavba svou existencí ani p edur eným provozem negativn  nep sobí                   

ani v jednom z výše zmín ných kritérií. Veškerá kancelá ská pracovišt  v objektu jsou 

navržena tak, aby byla dostate n  osv tlena, v trána, vytáp na a chrán na proti hluku             

a umož ovala tak pohodlný pobyt osobám vykonávajícím v t chto prostorách všechny 

p íslušné innosti.  

 

5. Bezpe nost p i užívání 

 

Z charakteru stavby ani jejího provozu nevyplývají žádná rizika, která by zap í i ovala 

zvýšenou pot ebu bezpe nosti p i užívání. P i stavb  musí být respektován požadavek          

na bezpe nost p i užívání, jako je uklouznutí, popálení, zasažení elektrickým proudem 

výbuchem atd. P edejitím t chto rizik se uvažuje správné užívání stavby, její údržba               

a vhodné chování uživatel  budovy a stavby. 
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6. Ochrana proti hluku 

 

Stavba svým ešením, konkrétn  použitím p íslušných materiál  a konstrukcí                    

p i ešení obvodového plášt , výplní otvor  a vnit ních d lících st n a p í ek, spl uje 

požadavky norem a hygienických p edpis  a vzhledem k tomu poskytuje adekvátní komfort 

uživatel m objektu.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Stavba je ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. Technické                      

a konstruk ní ešení obvodového plášt  objektu, st ech a podlah bylo voleno tak, aby byly               

v maximální možné mí e eliminovány ú inky všech typ  tepelných most  a vyhovovaly 

evropským normám.   

 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu                      

a orientace 

 

Stavba je navrhována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb, stejn  jako parkovišt  a okolí objektu 

pro p ší. 

 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 

Stavba svým stavebn  technickým a konstruk ním provedením, p edevším                  

pak vhodnou volbou materiál , odolává možným škodlivým vliv m vn jšího prost edí. 

Obvodový pláš  a st echa objektu jsou tvo eny z certifikovaných materiál  nepodléhajících 

degradaci, zap í in nou nadm rnou vlhkostí vzduchu a ne istotami v n m obsažených, 

p sobením kyselých deš , p sobením slune ního a ultrafialového zá ení. Rovn ž vlivy 

dopravy a s tím spojené vibrace nep sobí významn  na konstrukci stavby ani na její uživatele. 

Parcely se nenacházejí na poddolovaném území a nep edpokládá se výskyt radonu                  

a podzemní vody. Jako hluková clona mezi objektem a hlavní komunikací je navržena 

zástavba okolních objekt  SO 15, SO 08 a SO 07 a pás zelen . 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

Z ú elu užívání stavby nevyplývají žádná rizika, na jejichž základ  by bylo pot eba 

ešit návaznosti v otázce ochrany obyvatelstva, je tedy stavba v harmonii s vyhláškou 

501/2006 Sb. stavebního zákona. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Odpadní a splaškové vody budou odvád ny p ípojkou SO 11 napojenou na stávající 

kanaliza ní sí  obce Lhotka, stoku DN 300 v blízkosti parcely provozované OVaK a.s.  

Deš ové vody budou odvád ny p ípojkou SO 11 napojenou ze t í odtok  ploché 

st echy a dvou odtok  šikmé st echy. 

 

b) Zásobování vodou 

 

Nová p ípojka vodovodu provedena SO 14 na stávající vodovodní ád DN 80 pomocí       

PE DN 50. Její rozvod a oh ev bude umíst n v technických místnostech v obou patrech. 

 

c) Zásobování energiemi 

 

Zásobování elekt inou pomocí p ípojky elektrické energie provedené SO 12 NN 

distribuce spole ností EZ bude vedeno zemním kabelem do rozvodny technické místnosti 

v 1.NP.  

 

d) ešení dopravy 

 

ešení technické infrastruktury není p edm tem bakalá ské práce. Napojení objektu       

na technickou infrastrukturu je popsáno v kapitole 6(B) a 5(A) této práce. 

Dopravní napojení bude jednosm rnou komunikací navazující z hlavní komunikace     

o ší ce 4,5 metru. Její jízdní pruh vede rovnob žn  s hranicí parcely stavby v severovýchodní 

ásti. Z této komunikace bude odbo ka na parkovišt  radnice s ozna ením SO 02. Parkovišt  

bude pr jezdné jednosm rné a bude navazovat na navrženou obousm rnou komunikaci 

vedoucí od ob adní sín  k již zmi ované jednosm rné komunikaci ulice Hlohova. 
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Parkovací stání byla navrhnuta výpo tem podle SN 73 6110. Navrženo bylo             

18 parkovacích míst ší ky 2,5 m pro osobní vozidla a 2 parkovací stání ší ky 3,6 m pro osoby 

s t žkým pohybovým postižením. Severní strana parkovišt  bude o 0,5 metru níže než 

jednosm rná komunikace, která bude odd lena gabionovou zdí. V p ípad  zapln ní parkovišt  

bude možnost použít parkovací stání okolních navržených budov, zejména ob adní sín             

a pošty, která byla z tohoto d vodu p edimenzována. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

 

P ed zapo etím výkopových prací budou provedeny terénní úpravy tak, jak bylo 

navrženo v urbanistické studii. Po celém obvodu budovy bude posazena betonová dlažba 

stejn  jako na ploše nám stí a p ší komunikaci. Bezprost edn  na tyto zpevn né plochy 

navazují bu  parkovací plochy, nebo zatravn né plochy. Zelené plochy budou osety travními 

sm smi s nízkými nároky na ošet ování a údržbu. Pojížd né komunikace budou tvo eny 

asfaltovým živi ným povrchem. 

 

f) Elektronické komunikace  

 

Objekt bude napojen na telekomunika ní p ípojku umož ující internetové zapojení. 

Dodavatel bude ur en uživatelem. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologické ásti za ízení staveb 

 

Nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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7. (C) Situace stavby 

 

a) Celková zastavovací situace stavby 

 

Celková situace objektu je vykreslena ve výkresu . C01 p ílohy. 

 

b) Koordina ní situace stavby 

 

Koordina ní situace objektu je vykreslena ve výkresu . C02 p ílohy. 

 

 

8. (D) Dokladová ást 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování 

projektové dokumentace 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

b) Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda ení energií 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

9. (E) Zásady organizace výstavby 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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10. (F) Dokumentace stavby 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

    1.1. Architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

 

a) Ú el objektu 

 

 Budova stavebního objektu SO 01 a SO 02 po dokon ení stavebních prací a provedení 

kolauda ního ízení bude sloužit pot eb  zastupitelstva obce Ostrava Lhotka, jejímu obecnímu 

ú adu a d tské knihovn .  

  

 b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení               

a ešení vegeta ních úprav okolí objektu, ešení p ístupu a užívání objektu osobami              

s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Objekt se nachází v severovýchodní ásti nám stí. Dvoupodlažní stavba je rozd lena       

na dva dilata ní celky situované lineárn  podél strany nám stí a p ší komunikace ur ující 

urbanistickou osu navrženého celku. Jiná než navržená orientace budovy by zm nila ráz                

a ucelenost ve ejného prostranství nám stí a podélný tvar obou celk  d lí prostory na ve ejný 

a polove ejný. Hlavní podmínkou zadání bylo vytvo ení dominantní budovy, která by udávala 

charakter centra obce a poukazovala na celkovou urbanistickou koncepci. Hlavní jižní 

dilata ní celek radnice je vyšší než druhý a vybíhá do urbanistické osy zóny. Tento celek               

je asymetrický a hmota, která ho vytvá í, je odleh ená ustupujícím prvním nadzemním 

podlažím, které je p evážn  prosklené, aby navodilo pocit volného prostoru pod masivní 

dominantou. Severní dilata ní celek je ešen modulov  na osy šest krát šest metr  s konzolami 

jako protiklad rozehraného hlavního vstupního jižního dilata ního celku. Další významné 

kritérium, které ovlivnilo orientaci umíst ní, je situování p íjezdové komunikace, která           

se nedotýká p ímo nám stí, proto bylo možno vytvo it parkovací stání na severní ásti 

parcely. 

Dispozi ní ešení objektu je vytvo eno podle náro nosti provozu uživatel . 

Nejfrekventovan jší provozy umíst né v prvním nadzemním podlaží prochází spole ným 

vstupem do hlavního jižního celku. Tento vstup je již ve venkovním prostoru kryt 
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p edsazeným druhým nadzemním podlažím. Ze zádve í má návšt vník možnost vstoupit          

do informa ní místnosti obce, která byla vyžádána zadavatelem projektu, nebo m že 

pokra ovat do haly a dále do severního dilata ního celku. V 1.NP se nachází návšt vnostn  

frekventovaný sociální odbor a d tská knihovna následována p íslušnými technickými 

místnostmi a WC. Plocha d tské knihovny a jejího zázemí zabírá nejv tší ást prvního 

nadzemního patra podlaží. Jižní dilata ní celek v 1.NP je pojat jako odleh ovací ást stavby, 

proto jsou po t ech tvrtinách obvodu umíst né prosklené fasády. ást obsahující knihovnu           

je dostupná chodbou s velkými okny orientovanými na nám stí. Hlavní místnost d tské 

knihovny je opat ena velkorozm rovými okny pro dostatek sv tla p i dopl kových aktivitách 

knihovny. 

Druhé nadzemní podlaží je dostupné z objemov  výrazn jšího jižního dilata ního celku 

halou, v které se odráží dynamika stavby zm nou tvaru a výšky stropu. Umíst ní proskleného 

výtahu mezi rameny schodišt  se hala otev e a nezastíní. Výtah, jakoby symbolický krystal, 

spojuje sklen nou a objemovou ást celku. Nejvýrazn jší místnost celku je zasedací místnost 

s asymetrickým oknem podtrhujícím tvar stavby. Idea velikosti a tvaru okna se odráží                 

od samotného tvaru budovy a její symbolický význam spo ívá v tom, že ob ané mohou být 

opticky vtaženi do zasedání i jednání rady zastupitelstva obce. 

 Severní dilata ní celek v druhém nadzemním podlaží tém  kopíruje dispozi ní ešení 

pod ním, avšak funkce jsou p evážn  kancelá ské a archivní. Je zde umíst n Stavební ú ad               

a kancelá e vedení obce. Tato ást budovy p sobí jako uzem ující prvek odleh eného jižního 

dilata ního celku. 

Materiál dynamické ásti objektu je odkazem na pr myslový ráz celého regionu, 

ve kterém je stavba umíst na a jeho obyvatelé jsou s ní asto spjati. COR – TEN ocel 

v kombinaci s pohledovým betonem na fasádách nabudí tento dojem. 

 

P ed zapo etím výkopových prací budou provedeny terénní úpravy, tak jak bylo navrženo 

v urbanistické studii. Po celém obvodu budovy bude posazena betonová dlažba stejn  jako            

na ploše nám stí a p ší komunikaci. Bezprost edn  na tyto zpevn né plochy navazují             

bu  parkovací plochy, nebo zatravn né plochy. Zelené plochy budou osety travními sm smi           

s nízkými nároky na ošet ování a údržbu. Pojížd né komunikace budou tvo eny asfaltovým 

živi ným povrchem. 

 

     Návrh ešení objektu je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. Vstup do budovy v 1.NP bude 
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bezbariérový po ramp  a vertikální komunikace do 2.NP bude provád na pomocí výtahu. 

Všechny dve e objektu dostupné ob an m se zhoršenou pohyblivostí budou ší ky 900 mm         

a více. V obou nadzemních podlažích je v kompozici za len no WC pro osoby s nízkou 

pohyblivostí, jak pro muže, tak pro ženy. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní 

 

Zastav ná plocha objektu:  422 m2 

Celková podlahová plocha:  658,70 m2 

Obestav ný prostor:   4 222 m3 

Po et podlaží:   2 nadzemní, 0 podzemních 

 Po et kancelá í:   5+ 2 archivy 

 Zasedací místnost:  1 

 Knihovna:    2 místnosti 

Z toho: 

 Komunikace, hala a schodišt : 210 m2 

  Kancelá ské prostory:   304 m2  

  Technické a hygienické zázemí:  111 m2 

  Archivní prostory:   34m2 

Orientace dispozice je podle sm ru sv tových stran. V tšina obytných místností          

je situována na severovýchod, kde je dostatek dopoledního sv tla a klidu v odpoledních 

hodinách. Technické místnosti a hygienická zázemí jsou situována na severozápadní ásti 

budovy. Osv tlení v kancelá ských prostorách je p irozené a dopln né o um lé podle pot eby. 

Archivní prostory jsou osv tleny pouze um le. 

 

d) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Svislé nosné konstrukce 

Navržená budova radnice se skládá ze dvou dilata ních celk . Konstruk n  jde                        

o monolitickou železobetonovou skeletovou konstrukci s p edpjatými ástmi v jižním traktu. 

Velikost p edp tí ov í statický výpo et, který není p edm tem bakalá ské práce. V úrovních 

strop  je skelet ztužen železobetonovými monolitickými pr vlaky a deskami o tlouš kách 100 
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a 200 mm. Jižní dilata ní celek konstruk n  ešený skeletovou asymetrickou konstrukcí zatím 

není p esn  nadimenzován, avšak lze uskute nit pomocí výpo tu metodou kone ných prvk . 

Stropní monolitické desky severního dilata ního celku jsou uloženy na trámky a pr vlaky. 

Konstruk ní výška 1.NP je 3,55 m a 2.NP je 3,6 m. Výšky jednotlivých sloup  jižního skeletu 

jsou obsahem výkres  tvar  v p íloze bakalá ské práce. V jižním dilata ním celku jsou také 

umíst ny dv  monolitické železobetonové st ny umož ující kotvení schodišt  o tlouš kách 

400 mm. Skeletový systém je složen p edevším z monolitických sloup  rozm r  400x400 mm 

a t í sloupu 600x600 v jižním dilata ním celku. 

  

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Konstruk n  jde o monolitickou železobetonovou skeletovou konstrukci s p edpjatými 

ástmi v jižním dilata ním celku. Velikost p edp tí ur í statický výpo et, který není ešen 

touto bakalá skou prácí. V úrovních strop  je skelet ztužen železobetonovými monolitickými 

pr vlaky r zných velikostí, zakresleno ve výkresech tvaru viz p íloha a deskami o tlouš kách 

100 a 200 mm. Jižní celek konstruk n  ešený skeletovou asymetrickou konstrukcí 

z monolitických železobetonových p edpjatých prvk  zatím není p esn  nadimentován,             

avšak lze uskute nit pomocí výpo tu metodou kone ných prvk . Minimální výška pr vlak  

byla stanovena na 700 mm dle p edešlých zkušeností statika s p edpjatými konstrukcemi. 

Stropní monolitické desky severního dilata ního celku jsou uloženy na trámky a pr vlaky. 

Konstruk ní výška 1.NP je 3,55 m a 2.NP je 3,6 m, p i emž výšky v jižním celku se v každém 

míst  plochy m ní. Výšky jednotlivých sloup  jižního skeletu, které udávají výšku uložení 

pr vlak  jsou obsahem výkres  tvar  v p íloze bakalá ské práce. 

 

Základové konstrukce 

Objekt rozd lený na dva dilata ní celky, které budou stav ny soub žn , budou 

založeny na železobetonových patkách s betonem C25/30, které budou uloženy                     

na podbetonávku prostého betonu C16/20. ást objektu je založena základovým pasem                

se stejným materiálovým užitím. Prostor pod výtahem bude proveden základovou deskou                

a pasy. Velikosti patek je nadimenzována podle pot eby zapušt ní do zámrzné hloubky              

a jejich velikost je nutno ov it statickým výpo tem z d vodu složitosti konstrukce jižního 

dilata ního celku.  Pod patkami jižního celku budou umíst ny mikropiloty pro zabezpe ení 

stability dynamické konstrukce. Detailní provedení v oddíle p íloh výkresu základ                  

a v podrobné technické zpráv  kapitola 10.(F). Je zde zakreslena i dilata ní spára mezi 

dilata ními celky. 
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St ešní konstrukce 

 Stavba je zast ešena dv ma zp soby podle d lení na dilata ní celky. Severní celek 

bude opat en jednopláš ovou plochou st echou se standardním po adím vrstev, opat enou 

asfaltovou krytinou a minimálním spádem 2%. Jižní dilata ní celek bude opat en šikmou 

st echou ešenou st ešním systémem Ruukki se oplechovaným sendvi ovým vytvo enou na 

míru tomuto objektu. 

 

Skladba st echy severního traktu S1 – plochá st echa: 

- ASFALTOVÝ PÁS NOVAGLASS NOVATECNO MINERAL S B IDLI NÝM 

POSYPEM 

- ASFALTOVÝ PÁS NOVAGLASS POLIBIT 

- ASFALTOVÝ PENETRA NÍ NÁT R PENETRAL ALP 

- POLYSTYRÉN BETON TL. 75 AŽ 200 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE DOERKEN 

- 2xP NOVÝ POLYSTYRÉN ESP 100 S STYROTRADE - 2x100 mm 

- PAROT SNÍCÍ MEMBRÁNA NOVOGLASS NOVALL - I A 

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 mm 

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS TL. DESKY 12,5 mm  

 

Skladba st echy jižního traktu S1 – šikmá st echa: 

- OPLECHOVANÝ SENDVI OVÝ PANEL SP2C PUR  ENERGY, TL. 200 mm  

- PAROT SNÍCÍ MEMBRÁNA NOVOGLASS NOVALL - I A 

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 mm 

 

Obvodový pláš  

 Obvodový pláš  objektu je tvo en v r zných místech stavby r znou skladbou. Severní 

dilata ní celek obsahuje p evážn  vyzd ní mezi železobetonovým skeletem obvodovými 

st nami s lehkým výpl ovým zdivem pórobetonových p esných tvárnic tlouš ky 300 mm                   

na tenkovrstvou maltu. Vn jší plocha bude opat ena tepelnou izolací z grafitových surovin 

ISOVER tlouš ky 150 mm pro kontaktní zateplovací systémy. Izolace bude p ed 

pov trnostními vlivy chrán na kontaktní silikátovou omítkou. 

 Jižní trakt bude opat en dobetonováním obvodových st n tlouš ky 200 mm a jeho 

pokrytím tepelnou izolací z grafitových surovin ISOVER tlouš ky 200 mm. Tato izolace bude 



Bakalá ská práce 
 

- 39 - 

 

kryta fasádním systémem Liberta, skládajícím se z ukotvení a krycích desek z COR-TON 

oceli. 

 

Skladba kontaktního zateplovacího systému S12: 

- ST RKY A PERLINKA S TEPELN  IZOLA NÍ OMÍTKOU WEBER T                     

ERRANOVA SISI,    TL.10 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER GREY PLUS 140 Z TL. 140 mm KOTVENÁ NA  

HMOŽDINKY 

- LEPÍCÍ ST RKOVÁ HMOTA CEMIX GRES 

- P ESNÉ TÁRNICE YTONG P2-400, TL. 300 mm, NA LEPIDLE YTONG 

DRIFIX, TENKÉ ZD NÍ LOŽE 1-3 mm 

- VNIT NÍ OMÍTKA BAUMIT MPI 20, TL. 8 mm 

Skladba odv trávané fasády S18: 

 - FASÁDNÍ SYSTÉM LIBERTA COR-TEN 600A, TL 30 mm 

- SEPARA NÍ PÁS EPDM CA 3SP814, KOTVENÍ FASÁDY, TL. 20 mm 

- DOPL KOVÁ HYDROIZOLACE UNIROL PROFI 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER GREY PLUS 200 Z TL. 200 mm KOTVENÁ NA 

HMOŽDINKY 

- LEPÍCÍ ST RKOVÁ HMOTA CEMIX GRES 

- ŽELEZOBETONOVÁ ST NA, TL. 200 mm 

- VNIT NÍ OMÍTKA BAUMIT MPI 20, TL. 8 mm 

 

Schodišt  a výtah 

Železobetonové schodišt  zajiš uje v objektu vertikální komunikaci spolu 

s proskleným výtahem. Výtah spl uje velikostní limity pro bezbariérové normy. 

Monolitické železobetonové schodišt  t íramenné bude o ší kách jednotlivých ramen 

1400 mm. Schodišt  bude ukotveno na jedné stran  delšího ramena do monolitické 

železobetonové nosné st ny a na druhé stran  druhého z delších ramen bude ukotveno           

do st ny uložené na pr vlaku vedle dilata ní spáry dvou celk . 

Ší ka stup  bude stejná ve všech ramenech schodišt  350 mm. Výška stup  bude 

rovna 140 mm a s pomocí 25 schodiš ových stup  p ekoná výšku podlaží 3 500 mm. 

Zábradlí zabezpe ující bezpe nost užívání bude kotveno do obvodových konstrukcí 

místnosti na vn jší stran  schodišt  a vnit ní zábradlí bude kotveno do nosných ocelových 

sloupk  výtahového skeletu. 
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Mezi rameny schodišt  bude umíst n výtah vytvo ený na zakázku firmou Schmitt        

+ Sohn s.r.o. Karlovy Vary. V ocelové konstrukci plášt  výtahu budou bodov  ukotveny 

sklen né desky. Kabina výtahu bude prosklená s nosností 1 000 kg a po tem p epravovaných 

osob 8. Výtahový šachta bude provedena z ocelových prvk  vytvá ejících nosnou konstrukci 

pro pojízdnou soustavu na delších stranách ramen. Její ukotvení bude do stropní konstrukce 

2.NP a základové desky pod výtahem. Dojezd kabiny výtahu bude umožn n hloubkou        

1 250 mm pod úrove  podlahy 1.NP. 

 

Výpln  otvor  

V 1. nadzemním podlaží jižního dilata ního traktu a v obou podlažích severního 

dilata ního traktu jsou otvory objektu tvo eny sloupkovo-p í kovým hliníkovým fasádním 

systémem Aluprof MB 50 HI používajícím zasklení izola ním dvojsklem. Ostatní otvory 

v obou dilata ních celcích v 1. i 2. Nadzemním podlaží jsou tvo eny hliníkovými okny 

systému Aluprof MB Aero s zasklením izola ními trojskly. Konstrukce otvor  budou systému 

Aluprof a v p ípad  pot eby je možné profily vyztužit nosnými ocelovými profily                

dle statického posudku. Velikosti jednotlivých oken a deskových st n jsou r zné viz. p íloha 

záme nických výrobku P01. 

Dve ní otvor vstupních dve í je stejn  jako sestava dve ních otvor  a výplní systému 

Aluprof. Tento systém je užit ve všech sklohliníkových p í kách s dvouk ídlými oto nými 

dve mi. Vnit ní dve ní otvory ve zd ných a monolitických konstrukcích st n jsou tvo eny 

ocelovými zárubn mi a d ev nými dýhovými dve mi viz. p íloha záme nické a truhlá ské 

prvky P01 a P02. 

 

Podlahové konstrukce 

V budov  je ešeno n kolik druh  podlahových konstrukcí. P evážn  zde bude 

podlaha kryta epoxidovou st rkou nanesenou na mazaninu a zát žovým kobercem                 

na anhydritovou samonivela ní mazaninu. Typ podlahy je ur en podle funkce místností,           

kde v místnostech s menším provozem v kancelá ích je navržen samozát žový koberec jako 

nášlapná vrstva. 

Kolem obvodu budou vytvo eny zpevn né plochy navazující na nám stí a okapové 

chodníky z dlažebních prvk .  

Detailní rozpis skladby vrstev podlah je umíst n v kapitole 10. (F) bakalá ské práce. 
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Skladba podlahy S3:  

 - EPOXIDOVÝ NÁT R KEMAPOX OK TL. 0,5 mm 

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAUMIT TL. 0,1 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 Z TL. 100 mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 mm 

- VZDUCHOVÁ MEZERA 150mm 

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS TL. DESKY 12,5 mm  

Skladba podlahy S5: 

 - ZÁT ŽOVÝ KOBEREC LEPENÝ NA PODKLA TL. 5mm 

- ANHYDRITOVÁ MAZANINA TL. 45 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAUMIT TL. 0,1 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 Z TL. 100 mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 mm 

- VZDUCHOVÁ MEZERA 150mm 

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS TL. DESKY 12,5 mm  

Skladba podlahy S6: 

- POCH ZÍ RYCHLÁ SAMONIVELA NÍ HMOTA ARDEX A 55 TL.15mm 

- ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠT  

Skladba podlahy S7: 

- TERACOTOVÁ DLAŽBA BRIGITA, ADA EXCLUSIVE,60x60 mm, TL. 30 mm 

- LEPÍCÍ ST RKOVÁ HMOTA CEMIX GRES TL. 10 mm 

- SAMONIVELA NÍ POLYMERCEMENTOVÁ ST RKA CEMIX 30, TL. 10 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAUMIT TL. 0,1 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 Z TL. 100 mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER GREYPLUS 140 Z TL. 140 mm KOTVENÁ NA

 HMOŽDINKY 

- ŠT RKY A PERLINKA S TEPELN  IZOLA NÍ OMÍTKOU, TL.10 mm  

Skladba podlahy S8: 

 - BETONOVÁ DLAŽBA 100 mm 

- ZHUTN NÝ ŠT RK 150 mm 
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Skladba podlahy S9: 

 - EPOXIDOVÝ NÁT R KEMAPOX OK TL. 0,5 mm 

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAUMIT TL. 0,1 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150 Z TL. 140 mm 

- HYDROIZOLA NÍ ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT TL. 2 mm 

- PENETRA NÍ NAT R STABILIZING SOLUTION 

- BETONOVÁ PODKLAD C25/30, TL 150 mm 

- ZHUTN NÝ ŠT RKOVÝ NÁSYP - KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm

 ZHUTN NÝ NA 0,25 Mpa, TL.100 mm 

- ZEMINA P VODNÍ 

 

Skladba podlahy S10: 

- TERACOTOVÁ DLAŽBA BRIGITA, ADA EXCLUSIVE,60x60 mm, TL. 30 mm 

- LEPÍCÍ ST RKOVÁ HMOTA CEMIX GRES TL. 10 mm 

- SAMONIVELA NÍ POLYMERCEMENTOVÁ ST RKA CEMIX 30, TL. 10 mm 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAUMIT TL. 0,1 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150 Z TL. 140 mm 

- HYDROIZOLA NÍ ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT TL. 2 mm 

- PENETRA NÍ NAT R STABILIZING SOLUTION 

- BETONOVÁ PODKLAD C25/30, TL 150 mm 

- ZHUTN NÝ ŠT RKOVÝ NÁSYP - KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm

 ZHUTN NÝ NA 0,25 Mpa, TL.100 mm 

- ZEMINA P VODNÍ 

Skladba podlahy S11: 

- KERAMICKÝ OBKLAD SV TLE ŠEDÝ RACO COLOR ONE, TL. 10 mm  

- LEPIDLO NA OBKLADY DEN BRAVEN, TL. 5mm 

- ŽELEZOBETONOVÝ PR LAK A STUŽIDLO 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER GREY PLUS 140 Z TL. 140 mm KOTENÁ NA 

  HMOŽDINKY 

- ŠT RKY A PERLINKA S OMÍTKOU, MAX TL. 10mm 
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Podhledové konstrukce 

 V budov  budou instalovány sádrokartonové podhledy RIGIPS. Systém podhled  

bude uchycen na stropní nosné  želbet. prvky. 

 

 Úpravy povrch  

Vnit ní úpravy povrch  

 V tšina vnit ních povrchových konstrukcí bude tvo ena omítkou Baumit MPI 20. 

V místech sloup  jsou povrchy opat eny kontaktn  lepenými sádrokartonovými deskami 

Rigips s p itmelovanými spárami a ochrannými hranoly roh . Všechny povrchy budou 

opat eny malbou interiérových barev podle p ání zákazníka. 

 Prostory hygienického za ízeni budou do výšky 2 000 mm nad úrovní isté podlahy 

obloženy keramickým obkladem Raco. Tímto obkladem budou také obloženy sádrokartonové 

p edst ny záchod  do výšky 1 250 mm.  

 Plocha nad pr vlakem ve schodiš ové ásti stavby bude opat ena rovn ž stejným 

obkladem Raco. 

 

Vn jší úpravy povrch  

 Vn jší povrchy konstrukcí jsou kryty s ohledem na druh obvodového plášt . Na plášti 

s kontaktní skladbou jednotlivých vrstev je tento systém opat en povrchovou úpravou                 

ze silikátové fasádní omítky Weber Terranova – Weber pas.sisi s odstínem SE4B šedá barva 

podle vzorníku. Jedná-li se o pláš  tvo ený odv trávanou fasádou, pak je opat en fasádním 

systémem Liberta COR-TEN 600A, velikosti panel  jsou dány pot ebou tvaru konstrukce 

podle návrhu dodavatele. Jsou kotveny skrze systémový kotevní rošt k výpl ovému zdivu 

obvodového plášt  a nosných skeletových konstrukcí. P esné polohy jednotlivých sty ných 

spár budou vytvo eny podle návrhu dodavatele, který ur í nutnost velikosti spár podle teplotní 

roztažnosti materiálu COR-TEN oceli.  

  

d) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  

Všechny stavební konstrukce jsou navrhovány v souladu s normou SN 73 0540-2 (2011). 

Výpln  otvor  blíže specifikované v kapitole 10(F) ásti d) dosahují r zných vlastností            

s ohledem na tepeln  technické požadavky. Zajišt ní nízkých hodnot sou initele prostupu 

tepla je podmín no požadavkem na kvalitní provedení konstruk ních detail , zejména 

napojení výpln  otvor  na ostatní konstrukce. Podrobn jší ešení problematiky tepeln  

technických vlastností konstrukcí není p edm tem této práce. 



Bakalá ská práce 
 

- 44 - 

 

g) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG pr zkumu 

Podle pr zkumu hodnota radonu nebyla zm ená, podle mapy radonového indexu            

je zde nízké radonové riziko. V návrhu stavby nebylo o radonovém riziku uvažováno.               

P ed výstavbou je zde d ležité zam it radonový výskyt. Nachází se zde p da s výskytem 

sprašové hlíny až hlinitý sediment. Pr zkum byl proveden pomocí geologických map.  

Objekt, rozd lený na dva trakty, které budou stav ny soub žn , bude založen              

na železobetonových patkách s betonem C25/30, které budou uloženy na podbetonávku 

prostého betonu C16/20 tl. 100 mm. ást objektu je založena základovým pasem se stejným 

materiálovým užitím. Prostor pod výtahem bude proveden základovou deskou a pasy. 

Velikosti patek jsou nadimenzovány podle pot eby zapušt ní do zámrzné hloubky a jejich 

velikost je nutná ov it statickým výpo tem z d vodu složitosti konstrukce jižního traktu.  

Pod patkami jižního traktu budou umíst ny mikropiloty pro zabezpe ení stability dynamické 

konstrukce. Hladina spodní vody není p edpokládaná. Detailní provedení je uvedeno v oddíle 

p íloh výkresu základ . Je zde vykreslena i dilata ní spára mezi trakty. 

 

h) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 

Objekt radnice by v pr b hu její životnosti nem l mít žádný negativní vliv na životní 

prost edí i p írodní zdroje okolí pozemk . Je možné do asné ovlivn ní zvukové hygieny 

v okolí p i realizaci stavby, kterou bude ešit dodavatel stavby. Parcelou neprochází žádný 

z ekologických systém  stability p írody. V nejbližším okolí stavby se nenachází žádná 

z historicky i architektonicky cenných památek eské republiky. 

 

h) Dopravní ešení 

 

Dopravní ešení budovy s napojením na dopravní infrastrukturu je popsáno 

v kapitolách bakalá ské práce 5.(A) a 6.(B) 

 

i)  Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová 
opat ení 

 

Stavba svým stavebn  technickým a konstruk ním provedením, p edevším pak 

vhodnou volbou materiál , odolává možným škodlivým vliv m vn jšího prost edí. Obvodový 

pláš  a st echa objektu jsou tvo eny z certifikovaných materiál  nepodléhajících degradaci 
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zap í in nou nadm rnou vlhkostí vzduchu a ne istotami v n m obsažených, p sobením 

kyselých deš , p sobením slune ního a ultrafialového zá ení. Rovn ž vlivy dopravy a s tím 

spojené vibrace nep sobí významn  na konstrukci stavby ani na její uživatele.  

V návrhu stavby nebylo o radonovém riziku uvažováno. P ed výstavbou                        

je zde d ležité zam it radonový výskyt. 

 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

V pr b hu výstavby musí být dodržena vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v etn  platných SN a technologické postupy v souladu s údaji 

výrobc  stavebních hmot a prvk . V p ípad  zm n provád ní od projektové dokumentace 

bude srozum n projektant. P i všech úkonech, které souvisejí s bezpe ností a ochranou zdraví 

p i práci, je nutno postupovat v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb.,                  

o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a na ízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.                      

Zp sobem provád ní bude dodržena p edepsaná technologie. P i realizaci všech inností      

na staveništi je nutno postupovat p i likvidaci odpad  v souladu se zákonem 185/2001 Sb.,           

o odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39, která bude sou ástí 

dokumentace p edkládané ke kolauda nímu ízení. 

 

1.1.2 Výkresová ást 

 

a) P dorys základ  

P dorys základ  je obsahem výkresu . F01 

 

b) P dorysy jednotlivých podlaží 

P dorys 1.NP je obsahem výkresu . F02 

P dorys 2.NP je obsahem výkresu . F03 

 

c) P dorys st echy 

P dorys st echy je obsahem výkresu . F04 
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d) ezy 

Svislý ezy A-A je obsahem výkresu . F05 

Svislý ezy A-A je obsahem výkresu . F06 

 

e) Pohledy 

Pohled jihozápadní je obsahem výkresu . F07 

Pohled severovýchodní je obsahem výkresu . F08 

Pohled jihovýchodní je obsahem výkresu . F09 

Pohled severozápadní je obsahem výkresu . F10 

 

f) Výkresy p ípojek na ve ejné rozvodné sít  a kanalizaci 

Jsou sou ástí koordina ní situace . výkresu C02 

 

g) Výkresy napojení na ve ejné komunikace, ešení dopravy v klidu 

Nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

h) Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Nejsou p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

i) Dopl kové výkresy 

Výkres tvar stropu v úrovni +3.350 je obsahem výkresu . F11 

Výkres tvar stropu v úrovni +6.950 a výše je obsahem výkresu . F12 

Detail A je obsahem výkresu . F13 a F14 

Vizualizace .1 je obsahem výkresu . F15 

Vizualizace .2 je obsahem výkresu . F16 
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13. Pod kování 

 

Rád bych pod koval paní Ing. arch. Milen  Vitoulové za odborné a velice vst ícné 

vedení bakalá ské práce a p edchozích ateliérových tvoreb.  

 

D kuji paní Ing. Marcele Halí ové, Ph. D. za p ínosné konzultace z oblasti pozemního 

stavitelství.  

D kuji také paní Ing. Pavlín  Mate kové za konzultace v oblasti betonových 

konstrukcí staveb. 

 

Pod kování pat í také panu Ing. arch. Igoru Kr má ovi za pomoc s ešením 

architektonického detailu. 

 

 Dodate n  bych rád také pod koval již zesnulému panu Doc. Ing. arch. Josefu 

Šamánkovi, CSc. za konzultace z oblasti architektury.  

 

 

 

 

 

 

 

 


