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Sýkorová, Barbora: Designové studio a dílny – novostavba: Bakalářská práce 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, obor Architektura a 

stavitelství, katedra architektury, Vedoucí práce: Ing. Arch. Májková, Renata, 2014 

 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby v areálu dolu Petra Bezruče. Jedná 

se o přístavbu ke stávající budově vrátnice. Hlavní náplní nové budovy je designové centrum, 

ale v suterénu, přístupném ze zadní strany budovy i z terénu, se nachází malá kavárna. 

Budova vytváří prodloužení vstupního místa do areálu dolu a je situována na jižní části 

náměstí. 

Podkladem pro vypracování dokumentace byla studie převzatá z ateliéru ATT IV. 

 

Klíčová slova: design, důl Petr Bezruč, kavárna, dokumentace, Ostrava, Hladnov 

 

 

Annotation 

Sýkorová, Barbora: Design studio and workshops – new building: Bachelor thesis 

Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Architecture, Supervisor: Ing. Arch. Májková, Renata, 2014 

 

The subject of my thesis is the design of new building in the mine site Petr Bezruc. This 

is an extension to the existing building gatehouse. The main content of the new building is 

design center, but in the basement, accessible from the rear side of the building from the 

ground, there is a small cafe. The building creates an extension of the point of entry into the 

mine and is situated on the south side of the square.  

The basis for the development of documentation, the study was taken from the studio 

ATT IV.  

 

Keywords: design, mine Petr Bezruc, cafe, documentation, Ostrava, Hladnov 
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Seznam použitých zkratek a značení 

 

ATT   ateliérová tvorba 

BpV    výškový systém Balt po vyrovnání 

C30/37   značení pevností betonu 

ČSN   česká technická norma 

DN   průměr potrubí 

EPS   expandovaný polystyren 

NP   nadzemní podlaží 

m   jednotka délky - metry 

mm   jednotka délky – milimetry 

PP   podzemní podlaží 

PT   původní terén 

Sb.   sbírka 

S-JTSK   Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   stavební objekt 

TL.   tloušťka 

UT   upravený terén 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 
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Úvod 

 

Zadáním mé bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace novostavby 

designového centra. Budova se nachází na okraji dolu Petr Bezruč na nově vzniklém náměstí. 

Jedná se o 3 podlažní stavbu a navazuje na stávající budovu bývalé vrátnice, v níž jsou 

umístěny dílny, a tvoří tak společně pomyslnou linii vstupu do areálu. 

Hlavní část budovy tvoří výstavní a prodejní prostory designového centra a v suterénu 

jsou umístěny sklady, je zde také umístěna kavárna. Jedná se o sklo-betonovou budovu, jež se 

snaží svým prosklením umožnit výhled do okolí. 

Jako specializaci jsem vypracovala detail konstrukce podhledu a interiérového zábradlí 

a zhotovení fasády – připojení betonových a skleněných dílců k nosné konstrukci. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou dokumentaci vypracovanou ve stupni projektové 

dokumentace pro provádění staveb. Práce navazuje na předcházející architektonickou studii 

z ATT IV a dále ji rozvíjí. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:   Designové studio a dílny 

Druh stavby:   novostavba 

Místo stavby:  areál dolu Petr Bezruč, Hladnov, Ostrava (křižovatka ulic 

Michálkovická a Hladnovská) 

Čísla parcel: 1946/77, 1946/100, 2399 

Katastrální území: Slezská Ostrava (okres Ostrava-město);714828 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   VOKD, a.s. 

Místo podnikání:  Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 70280 Ostrava 

IČO:    454 48 594 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracoval:   Barbora Sýkorová 

     Akátová 1242 

Orlová-Poruba, 735 14 

Vedoucí práce:  Ing. Arch. Renata Májková 

Konzultant PS.:  Ing. Eva Rykalová 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Stavba vyhovuje všem požadavkům. Byla vydána všechna potřebná povolení a 

uvědoměny dotčené úřady. 

Dokumentace je zpracována na základě studie z roku 2012 z ATT IV. Z této studie byl 

vytvořen elaborát – výběr z něj viz. přílohy. 

 

A.3 Údaje o území 

Stavební pozemek se nachází na území města Ostravy – Slezská Ostrava. Zasahuje 

parcely č. 1946/77, 1946/100 a 2399, jež jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy. 

Pozemek nemá jasně patrné hranice, a proto je nezbytné jej vytýčit – jeho celková plocha činí 
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1 350 m². Bezprostředně na tuto stavbu navazuje stávající budova vrátnice, procházející 

rekonstrukcí (rekonstrukce není předmětem řešení této práce). 

Nejsou zasaženy žádné památkové objekty ani jiná chráněná území. Budova 

nepřesahuje výrazně svou výškou okolní budovy a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Ostravy. 

V areálu dolu se nacházejí průmyslové objekty obsazené soukromými firmami, z jižní 

stany jsou však v blízkosti bytové domy, bude zde tedy upravena pracovní doba v závislosti 

na zachování hodnot bydlení a neobtěžování nájemníků nadměrným hlukem. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

Jedná se o trvalou novostavbu sloužící k výstavním a prodejním účelům. V suterénu 

budovy se nachází kavárna a sklady. Objekt je 3 podlažní s jedním podzemním podlažím - 

z toho 2 patra (suterén a první patro) jsou přístupné z terénu.  

Budova byla navržena jako bezbariérově přístupná a splňuje všechny požadavky 

stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

Obsah jednotlivých pater budovy: 

1PP – V tomto podlaží se nachází kavárna pro 30 lidí včetně celého zázemí. Jsou zde 

umístěna WC, která slouží pro návštěvníky celého objektu. Přístup pro imobilní občany je 

zajištěn pomocí designového proskleného výtahu. Zázemí pro kavárnu se skládá z kanceláře a 

zároveň šatny s WC pro zaměstnance, přípravny, příručního skladu, skladu obalů, skladu 

nápojů a potravin a manipulačního prostoru při zásobování. 

Dále se v tomto patře nachází sklad pro designové centrum. Budou zde uloženy 

především větší kusy nábytku. Pro drobné hodnotnější věci je zde umístěn menší, samostatně 

uzamykatelný sklad. V této části se také nachází kancelář se zázemím pro skladníka a 

technická místnost. 

Kavárna i sklad mají samostatný vstup z terénu z jižní strany budovy. 

1NP – Vstupní podlaží s recepcí. Jedná se o volnou výstavní plochu. Toto patro je 

přístupné z terénu na severní straně budovy z náměstí. Je z větší části proskleno. 

2NP – Volná výstavní plocha. Zvláštností tohoto patra je velká část prosklené fasády 

zasahující až do 3NP. Z tohoto podlaží je přístupná sousední rekonstruovaná budova, kde se 

nachází zázemí pro zaměstnance design centra a kanceláře designérů. 
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3NP – Volná výstavní plocha. Není součástí řešení této bakalářské práce. 

Na střeše budovy se nachází výrazný světlík zajišťující prosvětlení schodišťového 

prostoru pod ním. 

 

Provoz kavárny bude zajišťovat 8 lidí, design centra a jeho skladů 16 lidí, dále 4 

uklízečky pro celou budovu. Celkem tedy 28 zaměstnanců, práce probíhá na 2 směny. 

 

Zastavěná plocha:    414 m² 

Celková plocha stavby:   1 350 m² 

Plocha jednoho podlaží:   414 m² 

Celková plocha všech podlaží:  1 656 m² 

Obestavěný prostor:    5 796 m³ 

Předpokládaná doba výstavby: od červen 2014 

     do červen 2016 

Odhadovaná cena bez DPH:   39 330 000 Kč 

(do ceny nejsou zahrnuty terénní úpravy) 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO1  Novostavba designového centra 

SO2  nově budovaná přípojka vodovodu 

SO3  nově budovaná přípojka elektrické energie 

SO4  nově budovaná přípojka kanalizace 

SO5  terénní úpravy – zpevněné plochy 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

Stavební pozemek se nachází na území města Ostravy – Slezská Ostrava. Zasahuje 

parcely č. 1946/77, 1946/100 a 2399, jež jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy. 

Pozemek nemá jasně patrné hranice, a proto je nezbytné jej vytýčit – jeho celková plocha činí 

1 350 m² (stanoveno hranicí stavby – viz. výkres č.1 – architektonická situace). Bezprostředně 

na tuto stavbu navazuje dvoupatrová budova stávající vrátnice, procházející rekonstrukcí 

(rekonstrukce není předmětem řešení této práce). 

Ze severní strany budova navazuje na náměstí. Povrch před i za budovou je tvořen 

zámkovou dlažbou s vyznačenými navigačními pásy pro nevidomé. Z jižní strany je budova 

přístupná z terénu v úrovni suterénu. Vstupy do budovy jsou bezbariérové. 

Nejsou zasaženy žádné památkové objekty ani jiná chráněná území. Budova 

nepřesahuje výrazně svou výškou okolní budovy a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Ostravy. Nachází se však v poddolované oblasti, ale v dostatečné 

vzdálenosti od větracích šachet dolů, nutno kvalitní založení budovy. 

Budova nezasahuje do stávajících vedení a nebude tedy nutné jejich přeložení. 

Nezasahuje zde záplavové území a spodní voda byla zjištěna v dostatečné hloubce, 

proto není nutné provádět speciální zajištění při výkopech. 

V areálu dolu se nacházejí jiné průmyslové objekty obsazené soukromými firmami, 

z jižní stany jsou však v blízkosti bytové domy, bude zde tedy upravena pracovní doba 

v závislosti na zachování hodnot bydlení a neobtěžování nájemníků nadměrným hlukem. 

Stavbou bude zasažen i okolní stávající terén, proto budou do celkového rozpočtu 

zahrnuty i konečné úpravy terénu včetně vydláždění zpevněných ploch a osázení zelení. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena k prodejním a výstavním čelům pro designové výrobky – nábytek, 

bytové doplňky, dekorace. 

Zastavěná plocha:    414 m² 

Celková plocha stavby:   1 350 m² 

Plocha jednoho podlaží:   414 m² 

Celková plocha všech podlaží:  1 656 m² 
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Obestavěný prostor:    5 796 m³ 

Plocha kavárny vč. zázemí:   155 m² 

Sklad design centra vč. kanc. skladníka: 150 m² 

Výstavní plochy design centra celkem: 757 m² 

Komunikační plochy celkem:  128 m² 

 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Základem urbanistické studie bylo zjistit, jak původní důl fungoval, kudy vedly 

hlavní komunikační tepny a následně navrhnout nové využití dolu. Průzkum vedl ke zjištění, 

že areál značně chátrá vlivem nevyužívání – o budovy se nikdo nestará. Ojediněle se zde 

v některých objektech nacházení nové firmy. Středem tohoto areálu je chráněná technická 

památka – těžební věž a přilehlé strojovny. Původní těžební jámy byly zasypány, jsou zde na 

několika místech vyvedeny větrací šachtice. 

Nově byly navrženy rekonstrukce, některé části inženýrských sítí a jejich přípojky. 

Zajišťuje se nový přístup do areálu komunikací navrhovanou v jeho nejjižnější části. Byla 

taktéž vytvořena nová parkovací místa. 

Součástí návrhu je přeložení komunikace Michálkovická a usměrnění provozu, čímž 

dojde k vytvoření náměstí ještě před vstupem do dolu. Kolem je navrženo několik nových 

budov, včetně jedné výškové. 

Novostavba designového centra tvoří spolu s rekonstruovanou budovou vrátnice 

jižní konec náměstí a vytvářejí tak společně pomyslnou linii vstupu do dolu. Celá urbanistická 

studie byla součástí ATT III. 

Objekt je navržen jako betonovo-skleněná koncepce. Z náměstí se vstupuje přímo 

prosklenými dveřmi do nejnižšího patra výstavních prostor designového centra. Interiér 

budovy je taktéž tvořen především sklem a pohledovým betonem. Další doplňky jsou tvořeny 

kovem, jako například podhled, sloupky zábradlí, madla. Vstupní patro je prosklené vyjma 

části na východní straně, zde se nachází požární úniková cesta a také schodiště sloužící ke 

komunikaci mezi jednotlivými patry a stejně tak výtah. 

Podél západní strany budovy lze sejít po schodišti a dostat se tak na úroveň vstupu 

do kavárny. Kavárnu lze navštívit přímo i z výstavních prostor. Je zde umístěn další výtah, 

z větší části prosklený, sloužící hlavně pro imobilní občany jako přístupový pro ostatní patra. 
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Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží jako výstavní plochy. Přes obě tato patra je 

umístěno velké prosklení, které tvoří dominantu fasády na obou stranách budovy. Je tak 

umožněn výhled jak na dění na přilehlém náměstí, tak i na opačnou stranu do Trojického 

údolí. Zbylou část fasády tvoří betonové dílce z fotobetonu firmy Reckli – jedná se o speciální 

techniku, kdy jsou v betonu vytvořeny obrazy dle dodaných fotek. 

Na střeše budovy se nachází výrazný světlík zajišťující prosvětlení schodišťového 

prostoru pod ním. 

Okolo budovy jsou zpevněné plochy ze zámkové dlažby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova je navržena jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím s plochou 

střechou s odvodňovacími žlaby dovnitř dispozice. Střecha je nepochůzí.  

 

Založení objektu 

Základ tvoří železobetonový rošt založený v hloubce 1300 mm. Jednotlivé prvky 

v podélném směru mají rozměry 550x1300 mm a v příčném 650x1300 mm. Od základů 

stávající budovy budou dilatovány separační folií. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavním nosným prvkem jsou železobetonové sloupy o rozměrech 350x450 mm. 

Objekt je ztužen železobetonovým jádrem obsahující vertikální komunikaci. Ostatní svislé 

konstrukce jsou vyzděny systémem YTONG a to na vnějším plášti v tloušťce 300 mm a 

vnitřní příčky v tloušťce 100 a 150 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Hlavními nosnými prvky jsou zde průvlaky o rozměrech 350x400mm a 

450x400mm. Dále jsou stropy tvořeny železobetonovými deskami pnutými mezi průvlaky. 

 

Střecha 

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou tloušťky 150 mm. 

Tepelnou izolaci tvoří systém ISOVER. Je navržena jako jednoplášťová plochá, nepochůzí. 
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Schodiště 

Komunikační schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické s keramickým 

obkladem. Zábradlí je prosklené s kovovými prvky výšky 1000 mm. Je dvouramenné, 

levotočivé s jedenácti stupni v rameni. Výška stupně je 160 mm a šířka 310 mm. 

Interiérová schodiště jsou navržena jako železobetonová tvořená stupnicemi. 

Zábradlí je skleněné s kovovými prvky výšky 1000 mm. Výška stupně je 160 mm a šířka 310 

mm. 

 

Vnější plochy 

Okolo celé budovy budou provedeny zpevněné plochy a to velkoformátovou 

zámkovou dlažbou řady LiaStone o rozměrech 800x400 mm. Ostatní nezpevněné plochy 

zasažené stavbou budou po dokončení osety trávou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budova je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup do budovy je navržen jako 

bezbariérový a stejně tak i komunikace uvnitř budovy. Pro komunikaci mezi poschodími 

slouží dva bezbariérové výtahy. Bezbariérové WC je navrženo v 1PP jako součást kavárny.  

 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu této budovy nevzniká žádné výrazné nebezpečí. Proti nebezpečí pádu 

jsou zde instalována dostatečně vysoká zábradlí. Dále pak zpomalovače zavírání dveří a při 

vstupech protiskluzové plochy. Nehrozí zde nebezpečí úrazu vyplývající z funkční náplně 

budovy. 

 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO1 Novostavba designového centra – třípodlažní budova s jedním 

podzemním podlažím. Jedná se o řešený objekt. Stavba bude 

železobetonová. Fasádu tvoří betonové fasádní dílce a prosklení. 

SO2  nově budovaná přípojka vodovodu – není předmětem řešení této práce 

SO3 nově budovaná přípojka elektrické energie – není předmětem řešení této 

práce 
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SO4  nově budovaná přípojka kanalizace – není předmětem řešení této práce 

SO5  terénní úpravy – zpevněné plochy – není předmětem řešení této práce 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Do budovy budou přivedeny základní přípojky vody, kanalizace a elektřiny. 

Vytápění budovy bude zajištěno systémem podlahového vytápění. Kanalizace bude vedena 

pouze v 1PP a bude do ní napojen i odvodný systém dešťové vody.  Odvodnění střechy 

zajišťují střešní vpusti TOPWET DN 125 a dále je veden systémem svodů Skolan dB, který je 

viditelný v interiéru. 

Elektrický rozvod a rozvod hasícího systému bude budovou veden skrze průchodky 

v průvlacích připravených již při betonáži. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechny navržené konstrukce splňují minimálně požární odolnost R30. Toto 

poskytuje dostatek času k evakuaci budovy. Výztuž v betonu je chráněna dostatečným krytím. 

Je zde navržena chráněná úniková cesta a automatický hasící systém spouštěný na 

základě detektorů kouře. Navigace k úniku z budovy bude umístěna u stropu spolu 

s nouzovým osvětlením. Kouř bude odváděn vzduchotechnikou. Budova je dobře přístupná 

pro požární vozy z přilehlých ploch. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Na budovu byly použity materiály s vysokými požadavky na tepelný prostup. 

Nebude docházet k tepelným únikům. Vytápění bude zajištěno podlahovým topením. 

Energetický štítek budovy nebyl předmětem řešení této práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Do budovy budou přivedeny základní přípojky vody, kanalizace a elektřiny. 

Vytápění budovy bude zajištěno systémem podlahového vytápění. Kanalizace bude vedena 

pouze v 1PP a bude do ní napojen i odvodný systém dešťové vody.  Odvodnění střechy 

zajišťují střešní vpusti TOPWET DN 125 a dále je veden systémem svodů Skolan dB, který je 

viditelný v interiéru. 
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Elektrický rozvod a rozvod hasícího systému bude budovou veden skrze průchodky 

v průvlacích připravených již při betonáži. Osvětlení bude zajištěno bodovými světly 

umístěnými v podhledu, tak aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení při snížené viditelnosti. 

Ve dne není nutné dodatečné osvětlení. V případě požáru bude rozsvíceno nouzové osvětlení 

spolu s navigačními únikovými značkami. 

Větrání je zajištěno vzduchotechnikou (nucené větrání) v každém podlaží a zůstává 

v interiéru viditelné. Výstup vzduchotechniky a umístění vzduchotechnických jednotek je na 

střeše.  Větrání WC v 1PP je vedemo na fasádu, kde je pohledově skryto speciální úpravou 

fasády – spočívá v lokálním ztenčení fasádní betonové desky tak, aby zůstalo pouze žebrování 

– vytvoří se tak krytí pro vývodní místo. 

Stavba svým provozem nijak neomezuje své okolí ani nevytváří nadměrný hluk, 

vibrace či prašnost. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Před zahájením stavby je nezbytné provést zkoušky na přítomnost radonu. V této 

lokalitě hrozí jeho výskyt a následné pronikání do budovy. Na základě zjištění budou 

navrhnuta odpovídající opatření jak pro výstavbu, tak následné užívání budovy. (zajištěno 

spolu s hydroizolací spodní stavby) 

Dále v této oblasti není zvýšený výskyt bludných proudů (např. od tramvajového 

vedení, železnice,…). Veškeré kovové části budou důsledně vodivě propojeny a připojeny na 

zemnící a armovací síť. 

Účinkům technické seizmicity je předcházeno kvalitním vyztužením konstrukce a 

ztužením celého objektu. Budova se nenachází v přirozeně seizmicky aktivní oblasti a další 

sedání půdy vlivem poddolování již neprobíhá. Oblast není ohrožena záplavami. 

Budova je dostatečně tepelně a zvukově izolována systémem ISOVER.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizace: 

Hlavní vedení kanalizace zůstane v současném stavu a přípojka k budově bude 

zřízena jako přípojka pro nový objekt, která se napojí ze severní strany v oblasti skladovacích 

prostor pod 1.PP. Délka přípojky je 6 500mm. 
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Vodovod: 

Hlavní vedení vodovodu zůstane v současném stavu a přípojka k budově bude 

zřízena jako přípojka pro nový objekt, která se napojí ze severní strany v části technické 

místnosti v 1.PP. Délka přípojky je 5 000mm. 

Elektroinstalace: 

Hlavní vedení elektroinstalace zůstane v současném stavu a přípojka k budově bude 

zřízena jako přípojka pro nový objekt, která se napojí ze severní strany v části technické 

místnosti v 1.PP. Délka přípojky je 5 500mm. 

 

Byly zachovány požadované rozestupy mezi jednotlivými vedeními. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba přiléhá ke stávajícím komunikacím v rámci dolu Petr Bezruč. Ty se napojují 

na ulici Keltičkova. V novém návrhu jsou propojeny i z nejjižnějšího konce areálu na ulici 

Kmetská a dále ulici Keltičkova.  Nicméně veškeré komunikace v rámci dolu jsou nyní 

považovány převážně za pěší zóny a proto je provoz na nich omezen rychlostí a pouze na 

nezbytně nutný vjezd. 

Z jižní strany objektu je budováno nové parkoviště pro potřeby kavárny, zásobování 

a zaměstnanců. Další parkovací plochy jsou budovány v rámci rekonstrukce celého areálu. 

Zpevnění komunikace pro auta bude provedeno asfaltem, na ostatní plochy bude použita 

zámková dlažba. Spád nového parkoviště a posezení kavárny je směrem od budovy a není 

potřeba vodu speciálně odvádět – přirozeně vsákne do zatravněné plochy se stromy přiléhající 

ke komunikaci. Areál nebude oplocován. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby budovy proběhnou terénní úpravy v rámci stavební části SO5. 

Bude zahrnuto vydláždění a srovnání terénu v okolí budovy. Osazení stromů podél některých 

částí zpevněných ploch. 

Před výstavbou nedojde ke kácení stromů. Hlína z výkopů bude uložena v blízkosti 

stavby a následně pak použita k terénním úpravám. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Při běžném provozu objektu vzniká komunální odpad. Je nutné zajistit jeho odvoz. 

Ten bude řešen firmou OZO Ostrava, která bude vyvážet přistavené odpadní nádoby. Budou 

umístěny v místě odstavné plochy za domem.  

Budova nemá negativní vliv na životní prostředí. Veškerá hlučnost, prašnost, 

zápach, znečisťování vod a zastínění budov nepřekračují limity příslušných předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Budova je navržena a umístěna tak, že nemá žádný dopad na obyvatelstvo z hlediska 

jeho ochrany. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Přístup na staveniště je zajištěn po přilehlých zpevněných plochách.  

Sousední budova bude zajištěna proti narušení dočasnou opěrnou konstrukcí.  

Materiál bude uskladněn přímo na ploše staveniště a vykopaná zemina bude použita 

na následné úpravy terénu. Nadbytek hlíny bude odvezen na místo určené investorem.  

Veškeré práce probíhající na stavbě a v jejím okolí budou podléhat nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

Staveniště bude oploceno dočasným plotem s výstražnými tabulemi – bude tak 

zabráněno vstupu na staveniště neoprávněným osobám.  

Není nutné před zahájením výstavby provádět kácení dřevin a v této oblasti se 

nenacházíme v chráněné krajinné oblasti. 

Hladina spodní vody se nachází ve větších hloubkách, proto se nemusí speciálně 

odvodňovat staveniště. 

Vzhledem k přilehlým bytovým domům bude omezena pracovní doba a to 

následovně – od 6:00 do 16:00 a to pouze od pondělí do pátku. O víkendech zde nebudou 

prováděny žádné práce. V důsledku prací bude v okolí zvýšená míra hluku a prašnosti a dojde 

tak k dočasnému snížení standartu bydlení. Jedná se však pouze o přechodný stav, který bude 

s ukončením stavby navrácen k normálním hodnotám. 

Předpokládaná doba výstavby: od červen 2014 

     do červen 2016 

Odhadovaná cena bez DPH:   39 330 000 Kč  
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C. Výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Zobrazuje celkovou situaci dolu a jeho okolí. – Výkres není přímo součástí bakalářské 

práce, přiložen v rámci elaborátu z ATT IV. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

Bližší situace zobrazující stavbu a dotčené okolí. – 1:500 – Příloha č. 1 – 

Architektonická situace 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

Zobrazuje bližší součinnost budovy a okolí vč. veškerých odstupových vzdáleností od 

budov a dalších objektů. – Výkres není součástí bakalářské práce 

 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Trvalá novostavba designového centra tvoří spolu s rekonstruovanou budovou 

vrátnice jižní konec náměstí a vytvářejí tak společně pomyslnou linii vstupu do dolu. Celá 

urbanistická studie byla součástí ATT III. 

Objekt je navržen jako betonovo-skleněná koncepce a jeho hlavní náplní jsou 

prodejní a výstavní prostory. Z náměstí se vstupuje přímo prosklenými dveřmi do nejnižšího 

patra designového centra. Interiér budovy je taktéž tvořen především sklem a pohledovým 

betonem. Další doplňky jsou tvořeny kovem, jako například podhled, sloupky zábradlí, 

madla. Vstupní patro je prosklené vyjma části na východní straně, zde se nachází požární 

úniková cesta a také schodiště sloužící ke komunikaci mezi jednotlivými patry a stejně tak 

výtah. 

Podél západní strany budovy lze sejít po schodišti a dostat se tak na úroveň vstupu 

do kavárny. Kavárnu lze také navštívit přímo i z výstavních prostor. Je zde umístěn další 

výtah, z větší části prosklený, sloužící hlavně pro imobilní občany jako přístupový pro ostatní 

patra. 
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Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží především jako výstavní plochy. Přes obě tato 

patra je umístěno velké prosklení, které tvoří dominantu fasády na obou stranách budovy. Je 

tak umožněn výhled jak na dění na přilehlém náměstí, tak i na opačnou stranu do Trojického 

údolí. Ostatní část fasády tvoří betonové dílce z fotobetonu firmy Reckli – jedná se o speciální 

techniku, kdy jsou v betonu vytvořeny obrazy dle dodaných fotek. 

Okolo budovy jsou zpevněné plochy z velkoformátové zámkové dlažby. 

Budova byla navržena jako bezbariérově přístupná a splňuje všechny požadavky 

stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Obsah jednotlivých pater budovy: 

1PP – V tomto podlaží se nachází kavárna pro 30 lidí včetně celého zázemí. Jsou zde 

umístěna i WC, která slouží pro návštěvníky celého objektu. Přístup pro imobilní občany je 

zajištěn pomocí designového proskleného výtahu. Zázemí pro kavárnu se skládá z kanceláře a 

zároveň šatny s WC pro zaměstnance, přípravny, příručního skladu, skladu obalů, skladu 

nápojů a potravin a manipulačního prostoru při zásobování. 

Dále se v tomto patře nachází sklad pro designové centrum. Budou zde uloženy hlavně 

větší kusy nábytku. Pro drobné hodnotnější věci je zde umístěn menší, samostatně 

uzamykatelný sklad. V této části se také nachází kancelář se zázemím pro skladníka a 

technická místnost. 

Kavárna i sklad mají samostatný vstup z terénu z jižní strany budovy. 

1NP – Vstupní podlaží s recepcí. Jedná se o volnou výstavní plochu. Toto patro je 

přístupné z terénu na severní straně budovy z náměstí. Je z větší části proskleno. 

2NP – Volná výstavní plocha. Zvláštností tohoto patra je velká část prosklené fasády 

zasahující až do 3NP. Z tohoto podlaží je přístupná sousední rekonstruovaná budova, kde je 

zázemí pro zaměstnance design centra a kanceláře designérů. 

3NP – Volná výstavní plocha. Není součástí řešení této bakalářské práce. 

Na střeše budovy se nachází výrazný světlík zajišťující prosvětlení schodišťového 

prostoru pod ním. 

Zaměstnanci: 

Provoz kavárny bude zajišťovat 8 lidí, design centra a jeho skladů 16 lidí, dále 4 

uklízečky pro celou budovu. Celkem tedy 28 zaměstnanců, práce probíhá na 2 směny. 
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Obecné údaje: 

Zastavěná plocha:    414 m² 

Celková plocha stavby:   1 350 m² 

Plocha jednoho podlaží:   414 m² 

Celková plocha všech podlaží:  1 656 m² 

Obestavěný prostor:    5 796 m³ 

Předpokládaná doba výstavby: od červen 2014 

     do červen 2016 

Odhadovaná cena bez DPH:   39 330 000 Kč 

(do ceny nejsou zahrnuty terénní úpravy) 

 

b) Výkresová část 

Veškerá výkresová dokumentace tvoří přílohu této práce: 

Příloha č. 4  Půdorys 1PP    1:50 

Příloha č. 5  Půdorys 1NP    1:50 

Příloha č. 6  Půdorys 2NP    1:50 

Příloha č. 7  Řez budovou A-A´   1:50 

Příloha č. 8  Řez budovou B-B´   1:50 

Příloha č. 10  Střecha    1:50 

Příloha č. 11  Pohledy    1:100 

 

c) Dokumenty podrobností 

Jednotlivé skladby jsou součástí výkresové dokumentace uvedené výše, dále je pak 

lze nalézt ve Výpisu prvků: 

Příloha č. V1 Výpis prvků 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Založení objektu 

Základ tvoří železobetonový rošt založený v hloubce 1300 mm. Jednotlivé prvky 

v podélném směru mají rozměry 550x1300 mm a v příčném 650x1300 mm. Podklad pro 

jednotlivé pásy tvoří podkladní beton o tloušťce 100 mm. Základy jsou v úrovni přiléhající 
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budovy a budou od ní dilatovány pomocí separační fólie. Výkopové práce budou provedeny 

strojně. V základech budou ponechány prostupy pro vedení inženýrských sítí. 

Základová spára se nachází v hloubce -4,600m pod úrovní ±0,00=280,5m n.m.BpV. 

Založení výtahových šachet je v hloubce -5,100m pod úrovní ±0,00=280,5m 

n.m.BpV.  

 

Svislé konstrukce 

Hlavním nosným prvkem jsou železobetonové sloupy o rozměrech 350x450 mm. 

Konstrukce je ztužena jádrem obsahující vertikální komunikaci – schodiště a výtah. Stěny 

tohoto jádra mají tloušťku 350mm a jsou provedeny z železobetonu. Obvodové svislé 

konstrukce jsou vyzděny systémem YTONG tloušťky 300mm. Vnitřní příčky jsou tvořeny 

tímtéž stavebním systémem a jsou vyhotoveny v tloušťkách 100 a 150 mm. 

Spodní stavba je izolována proti pronikání vody a úniku tepla. Skladba: 

- vnitřní omítka Baumit MPA 35 tl. 10mm 

- YTONG P1,8-300 (tl.300mm) 

- penetrační nátěr 

- hydroizolační folie SIKAPLAN WP 1100-HL 

- lepící hmota 

- izolační systém ISOVER STYRODUR 2800C XPS tl. 120mm 

- nopová folie GUTTABETA N 

 

Nadzemní stěny jsou tepelně izolovány a poskytují dostatečný útlum hluku z přilehlé 

komunikace i okolní zástavby. Skladba: 

- vnitřní omítka Baumit MPA 35 tl. 10mm 

- YTONG P1,8-300 (tl.300mm) / železobeton tl. 350mm 

- penetrační nátěr 

- lepící hmota 

- izolační systém ISOVER GREYWALL EPS tl. 150mm 

- výztužná tkanina ze skelných vláken 

- fasádní betonové dílce - fotobeton POLYCON (fotomatrice RECKLI) 
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Se sousední stavbou bude objekt dilatován odstupem, ten bude vyplněn foukanou 

tepelnou izolací ISODESK a to do hloubky 1m od hrany objektu. Horní hrana dilatační spáry 

bude kryta oplechováním navazujícím na oplechování atiky sousední budovy. Ostatní části 

jsou překryty fasádními betonovými díly a na spojích budov oplechovány. Sousední budova 

je omítnuta. 

Ostatní části fasády jsou tvořeny zasklením GLASSOLUTIONS SGG CLIMATOP 

MAX (trojsklo tl.44mm), plněno kryptonem, vnější sklo pokoveno. Skleněné tabule jsou 

zasazeny do hliníkových rámů, které jsou šrouby a speciálními profily připevněny 

k železobetonové konstrukci. Přechody konstrukcí (sklo-beton, fasáda-terén) jsou opatřeny 

oplechováním. 

Úprava stěn 

Stěny jsou z vnitřní strany bíle omítnuty systémem Baumit MPA, nebo obloženy 

kachlemi RAKO. Viditelné však zůstávají nosné sloupy, jež jsou upraveny pohledovým 

betonem a zůstávají v původní šedé barvě. 

Fasádu tvoří betonové dílce z fotobetonu firmy Reckli. Ostatní části jsou proskleny. 

 

Vodorovné konstrukce 

Hlavními nosnými prvky jsou zde průvlaky o rozměrech 350x400mm v podélném 

směru a 450x400mm v příčném směru. Mezi ně jsou pnuty desky o tloušťce 150mm. 

V průvlacích budou při betonáži ponechány prostupy pro elektro instalaci a hasící systém. 

Mezi průvlaky je umístěn zavěšený podhled z tahokovu. Samotné průvlaky jsou 

upraveny jako pohledový beton a ponechány v původní barvě. 

Podlaha nadzemních prostor je následující: 

- litá syntetika písek ASO DCM 02 fein, tl.7mm 

- vrstva podlahového topení vč. anhydridového litého potěru (2 vrstvy – 

s topným rozvodem a krycí vrstva), celková tl. 60mm 

- separační vrstva PVC folie 

- izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl.30mm 

- železobetonová deska tl.150mm 

Podlaha prostor v 1PP: 

- litá syntetika písek ASO DCM 02 fein, tl.7mm / PVC CENTAUR CHARLET 

OAK 364L / dlažba RAKO ANTIK DAR35090 
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- vrstva podlahového topení vč. anhydridového litého potěru (2 vrstvy – 

s topným rozvodem a krycí vrstva), celková tl. 60mm 

- separační vrstva PVC folie 

- tep. izolace STYRODUR 3035CS 30mm 

- hydroizolační folie SIKAPLAN WP 1100-HL 

- penetrační nátěr 

- železobetonová deska tl. 150mm 

- štěrkopískový podsyp hutněný tl. 100mm 

- rostlý terén 

Podlaha je na volném konci zakončena hliníkovou odnímatelnou lištou kryjící celou 

skladbu podlahy. Upevnění lišty je přišroubované k železobetonové konstrukci. 

 

Střecha 

Je navržena jako jednoplášťová, nepochůzí. Nosná konstrukce je tvořena 

železobetonovou deskou tloušťky 150 mm, tepelnou izolaci tvoří systém ISOVER. Nejmenší 

sklon střešního pláště jsou 2%. Střecha je odvodněna žlaby do 5 tepelně izolovaných střešních 

vtoků TOPWET DN 125, dále je pak vedena samospádem. V interiéru jsou svody viditelné a 

tvoří je systém Skolan dB DN 125 snižující hlučnost padající vody. Svody jsou pohledově 

upraveny – navlečeny do nerezového pouzdra s tenkou izolací zajišťující další odhlučnění. 

Odvodnění střechy je napojeno na kanalizační systém. 

Skladba střechy: 

- hydroizolace FATRAFOL 810 

- separační textýlie FATRATEX 

- spádové klíny ISOVER SD 

- tepelná izolace ISOVER TOP ROOF 60, 200mm 

- parozábrana FATRAPAR 

- železobetonová stropní deska C30/37, TL. 150mm 

Světlík je ke konstrukci připevněn distančními kovovými díly – přišroubovány 

k železobetonové konstrukci průvlaku. Toto nadstavení je dobře izolováno, tak aby nedošlo 

k vytvoření tepelných mostů. Rám světlíku je hliníkový, výplň tvořena zasklením 

GLASSOLUTIONS SGG CLIMATOP MAX (trojsklo tl.44mm), plněno kryptonem, vnější 

sklo pokoveno. 
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Přístup na střechu je zajištěn pomocí střešního výlezu krytého akrylátovým 

světlíkem o rozměrech 1300x1000mm. Vstup je přístupný z nejvyššího patra budovy. 

 

Schodiště 

Ve východní části budovy je navrženo komunikační schodiště jako železobetonové 

monolitické. Zábradlí je prosklené s kovovými prvky výšky 1000 mm. Je dvouramenné, 

levotočivé s jedenácti stupni v rameni – pro 1NP a 2NP. V 1PP má schodiště devět v jednom 

rameni a deset v druhém rameni. Výška stupně je 160 mm a šířka 310 mm. Stupně jsou 

obloženy keramickým obkladem s izolací Rockwool Steprock ND tl. 30mm. Vnitřní zrcadlo 

má 100 mm. 

Interiérové schodiště z kavárny je pravotočivé, železobetonové tvořené dvěma 

nosníky a stupnicemi. V prvním rameni je devět schodů a v druhém deset. Stupně jsou 

obloženy keramickým obkladem s izolací Rockwool Steprock ND tl. 30mm. Výška stupně je 

160 mm a šířka 310 mm. 

Interiérové schodiště uvnitř design centra je železobetonové tvořené dvěma nosníky 

a stupnicemi. V prvním rameni je jedenáct stupňů. Stupně jsou obloženy keramickým 

obkladem s izolací Rockwool Steprock ND tl. 30mm. Výška stupně je 160 mm a šířka 310 

mm. Zábradlí všech schodišť je skleněné s kovovými sloupky a madly. Výška zábradlí 1000 

mm.  

 

Vnější plochy 

Okolo celé budovy budou provedeny zpevněné plochy a to velkoformátovou 

zámkovou dlažbou řady LiaStone o rozměrech 800x400 mm. Ostatní nezpevněné plochy 

zasažené stavbou budou po dokončení osety trávou. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

c) Výkresová část 

Veškerá výkresová dokumentace tvoří přílohu této práce: 

Příloha č. 3  Základy    1:50 

Příloha č. 7  Řez budovou A-A´   1:50 
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Příloha č. 8  Řez budovou B-B´   1:50 

Příloha č. 9  Strop     1:50 

Příloha č. 12  Detail A – řez    1:10 

Příloha č. 13  Detail A – půdorys zábradlí  1:10  

Příloha č. 14  Detail B – fasáda - prosklení  1:10  

Příloha č. 15  Detail B – fasáda - prosklení  1:10 

Příloha č. 16  Detail C – kotvení bet.dílců  1:10 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechny navržené konstrukce splňují minimálně požární odolnost R30. Toto 

poskytuje dostatek času k evakuaci budovy. Výztuž v betonu je chráněna dostatečným krytím. 

Je zde navržena chráněná úniková cesta a automatický hasící systém spouštěný na 

základě detektorů kouře. Navigace k úniku z budovy bude umístěna u stropu spolu 

s nouzovým osvětlením. Kouř bude odváděn vzduchotechnikou. Budova je dobře přístupná 

z přilehlých ploch pro požární vozy. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Kanalizace: 

Kanalizace je nutná pouze v 1PP. Odpady z přípravny a WC budou svedeny do 

jedné přípojky. Délka přípojky je 6 500mm. Do odvodního potrubí budou připojeny i svody 

dešťové vody. 

 

Vodovod a vytápění: 

Vodoměr bude umístěn v technické místnosti v 1PP budovy. Odtud bude také voda 

rozvedena dále do budovy – a to hlavně k WC, přípravně, topení a hasícímu systému v 1PP a 

v ostatních podlažích k hasícímu systému a vytápění. V technické místnosti také bude 

umístěna jednotka pro ohřev a cirkulaci vody v podlahovém vytápění. 

 

Elektroinstalace: 

Elektroměr bude umístěn v technické místnosti v 1PP budovy. Odtud pak budou 

vedeny rozvody dále po budově – pro osvětlení a provoz vzduchotechnické jednotky. 
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Vzduchotechnika: 

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na střeše budovy. Do jednotlivých pater 

budou vedeny rozvody vždy po obvodu jižní stěny pod konstrukcí stropu. Vzduchotechnika 

bude viditelná, povrch bude nerezový. 

 

Podrobné zpracování techniky prostředí budovy není předmětem této bakalářské 

práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Kanalizace: 

Kanalizace je nutná pouze v 1PP. Odpady z přípravny a WC budou svedeny do 

jedné přípojky. Délka přípojky je 6 500mm. Do odvodního potrubí budou připojeny i svody 

dešťové vody.  

 

Vodovod a vytápění: 

Délka nové přípojky je 5 000mm. Vodoměr bude umístěn v technické místnosti 

v 1PP budovy. Odtud bude také voda rozvedena dále do budovy – a to hlavně k WC, 

přípravně, vytápění a hasícímu systému v 1PP a v ostatních podlažích k hasícímu systému a 

vytápění. V technické místnosti také bude umístěna jednotka pro ohřev a cirkulaci vody 

v podlahovém vytápění. 

 

Elektroinstalace: 

Délka nové přípojky je 5 500mm. Elektroměr bude umístěn v technické místnosti 

v 1PP budovy. Odtud pak budou vedeny rozvody dále po budově – pro osvětlení a provoz 

vzduchotechnické jednotky. 

Na střeše je umístěn hromosvod (FeZn Ø8mm) s několika jímacími tyčemi. Ten je 

uzemněn šesti svody se zkušební svorkou (FeZn Ø8mm). 

 

Výtahy: 

V budově jsou zřízeny dva výtahy. Ve východní části budovy se nachází velký výtah 

– rozměry kabiny 1400x2200mm - sloužící jak k přepravě osob, tak transportu zboží ze 

skladu do výstavních prostor. Je zavěšen v železobetonové šachtě. 
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Druhý je pak umístěn na opačné straně, je menší – rozměry kabiny 1400x1100mm – 

a slouží k transportu osob hlavně do kavárny. Jeho plášť je prosklený. 

 

Podrobné zpracování technických a technologických zařízení budovy není 

předmětem této bakalářské práce. 

 

 

 

E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů 

Vytyčovací výkres je součástí příloh: 

Příloha č.2  Vytyčovací výkres   1:500 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není součástí řešení této bakalářské práce. 
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Závěr 

Mým úkolem při zpracování bakalářské práce s názvem „Designové centrum a dílny 

– novostavba“ bylo vytvořit projektovou dokumentaci pro novostavbu v areálu dolu Petr 

Bezruč. Vycházela jsem z předchozích školních studií. Při řešení jsem se seznámila 

s postupným způsobem projektování stavby a získala jsem mnoho nových a užitečných 

poznatků, jež jistě využiji při pokračování studia. 
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