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Seznam použitého značení 
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EIA   Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivu na životní 
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1.  Úvod 

 

 Během semestrální práce Ateliérové tvorby III byla navržena urbanistická studie 

Arboreta v Novém Dvoře. Navržené objekty mají nápomoci k oživení arboreta a zvýšení 

návštěvnosti. Návrh kavárny a ubytování v lomu byl semestrální prací v Ateliérové tvorbě IV 

a je podkladem pro bakalářskou práci. Práce je zaměřena na objekt SO 01, který je zpracován 

do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby, dle zadaného rozsahu.  

  

 Objekt je přizpůsoben svažitému terénu a ustupuje o jedno patro. Celková hmota 

objektu je vsazena do chybějící části lomu a dotváří tak dojem celku. Funkční náplň objektu 

je rozdělena na jednotlivá patra. V 1. NP je umístěna kavárna se zázemím, na kterou navazuje 

terasa otevřená do lomu. Skrz 2. NP je veden průchod, kterým se návštěvníci dostanou ze 

spodní části arboreta do lomu. Průchod se zužuje směrem k lomu. Levá část objektu ze směru 

lomu slouží k ubytování a pravá část jako technické zázemí. 3.NP tvoří ubytování a byt pro 

provozovatele objektu.  

 

  Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje úvod 

k řešenému území a objektu, průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky 

62/2013 Sb. stavebního zákona. Výkresová část obsahuje dokumentaci k provádění stavby. 
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2.  Řešená oblast 

 

2.1 Historie a současnost 

 

 Nový Dvůr je část obce Stěbořice v okrese Opava. Součástí vsi je Arboretum Nový 

Dvůr, které bylo založeno v roce 1907 Quido Riedlem. Quido Riedel byl členem 

Československé dendrologické společnosti a nadšený sběratel rostlin a dřevin. Za svého 

působení v letech 1906-1928 vytvořil na ploše 1,8 ha přírodně-krajinářský park, jehož sbírka 

činila kolem 500 druhů a forem pěstovaných domácích i cizokrajných dřevin, z nichž mnohé 

jsou dodnes okrasou dendrologické sbírky arboreta. V roce 1928 se Guido Riedel vrátil do 

rodného sídla v Bílé Lhotě a park předává své dceři, která ho jen udržuje. Po 2. světové válce 

byla rodina odsunuta do Německa a začalo nezadržitelné chátrání parku. Situaci zhoršovalo  

i časté střídání majitelů nemovitostí a přilehlých pozemků.  

 

 V roce 1958 se park stal součástí Slezského zemského muzea a expozice byla 

rozšířena z původní plochy 1,8 ha na 23 ha. V červnu roku 1959 bylo arboretum poprvé 

zpřístupněno veřejnosti. Součástí arboreta je zámek, který nechal v roce 1862 vystavět baron 

Antonín Luft. V nejnižším místě lokality byl vybudován rybník, který se postupně stal 

kulturně užitnou plochou. V letech 1965-1969 byl vystavěn vstupní areál s parkovištěm, 

výstavní pavilon, hospodářské zázemí a hlavní síť parkových komunikací. Na sklonku roku 

2000 byla botanická sbírka přemístěna do nově vybudovaného pěstebního skleníku, který 

nahradil z důvodu špatného technického stavu zbouraný původní expoziční skleník. 

 

 V dnešní době se arboretum potýká s celou řadou nedostatků. Při konání akcí a výstav 

není kapacita parkoviště dostatečná. Stávající budovy nejsou v příznivém stavu a přestávají 

vyhovovat dnešním požadavkům. V arboretu chybí expoziční skleník a další objekty  

a úpravy, které by zvýšily atraktivitu a návštěvnost. Z těchto důvodů se stalo Arboretum Nový 

Dvůr zadáním ateliérové tvorby III. 
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2.2 Řešení problematiky 

  

 Celé urbanistické studii předcházelo několik prohlídek areálu arboreta a konzultací se 

zaměstnanci a ředitelem Slezského zemského muzea. Návrh spočívá v konverzi pěstebního 

skleníku na vstupní objekt s administrativou. Na přilehlém pozemku se vybuduje 

velkokapacitní parkoviště. Toto řešení uvolní prostor stávajícího vstupního objektu 

s parkováním na vybudování nového expozičního skleníku. Zámek, který dnes slouží 

k administrativě, bude sloužit jako restaurace s expozicí o zakladateli arboreta Quidu 

Riedlovi. Z nevyužitého výstavního pavilonu se stane prostor pro workshopy. V areálu se 

vybuduje nový prohlídkový okruh, který návštěvníky provede všemi částmi areálu. 

V nevyužitých částech arboreta budou vybudovány nové objekty. V horní části areálu bude 

mini farma a panoramatické kino, ve spodní části areálu v nevyužívaných lomech divadlo  

a kavárna s ubytováním. 

 Obr. 1 – model návrhu arboreta  
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3. Textová část projektové dokumentace 

 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:  Kavárna a ubytování v lomu 

b) Místo stavby:  Moravskoslezský kraj 

    Adresa:   Nový dvůr, 746 01 Opava 

    Popisné číslo:  27 

    Číslo parcely:   179 

    Katastrální území:  707309 Nový Dvůr u Opavy 

c) Předmět dokumentace: Novostavba 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 

   Název:   Slezské zemské muzeum 

   Adresa:    Tyršova 705/1, Předměstí, 74646 Opava 

 

A.1.3 Údaje a zpracovateli dokumentace  

 

   Student:   Michaela Pekařová 

   Adresa:   Hálkova 1295/1, Podlesí, 73601 Havířov 

   Vedoucí práce:  Ing. arch. Jan Kovář 

   Konzultant PS:  Ing. Miloslav Šindel 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

14 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 

- Katastrální mapa 

- Fotodokumentace lokality 

- Dokumentace pro povolení stavby v rámci ateliéru Va 

- Příslušné právní předpisy a normy 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy ani měření. Byla provedena vizuální 

prohlídka areálu arboreta, stávajících budov a terénu. Konzultace se zaměstnanci a ředitelem 

Slezského zemského muzea. 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území:  

Nezastavěné území o rozloze 3610 m
2
 na parcele č. 179. 

 

b) Dosavadní využití:  

nevyužívaný lom 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.  

 

d) Údaje o odtokových poměrech:  

Dotčené území se nachází ve svažitém terénu poblíž potoka. Dešťové vody ze střechy objektu 

budou odváděny do jednotné veřejné kanalizace. Voda ze zpevněných ploch bude stékat  

a vsakovat do travnatých ploch. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Návrh koresponduje s požadavky na využití území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Návrh nezahrnuje úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Projektovaný objekt není závislý na žádných souvisejících a podmiňujících investicích. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí): 

Stavba bude umístěna na parcele č. 179, okolní pozemky nebudou dotčeny. 

 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby:  

Objekt bude užíván jako kavárna a ubytování. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:  

Projektovaná stavba má trvalý charakter. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Kavárna umístěná v 1.NP je řešena jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 2.NP a 3.NP není řešeno jako bezbariérové. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů:  

Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

Kavárna a ubytování (SO 01) 

Zastavěná plocha: 203,57 m
2 

Obestavěný prostor: 1772,726 m
3
 

Zpevněné plochy (SO 02, SO 03) 

Zastavěná plocha:     372,62 m
2  

Předpokládaný počet pracovníků: 3 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.): 

Potřeby a spotřeby hmot a médií pro stavbu budou přesně určeny realizační firmou při 

zpracovávání  realizační dokumentace stavby. Dešťová voda ze střechy bude přípojkou 

odváděna do veřejné jednotné kanalizace. Při výstavbě se předpokládá vznik stavebního 

odpadu. V rámci provozu stavby se předpokládá produkce do 0,5 m
3
 komunálního odpadu 

týdně. Při výstavbě a provozu stavby se předpokládají pouze běžné emise – odpadní voda, 

apod.   

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):  

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. Zahájení stavby a časový harmonogram bude 

stanoven na základě smluvní dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem. 

Postup prací:  

Výkopové práce  

Provádění stavebních konstrukcí  

Technické rozvody  

Dokončovací práce  

Terénní úpravy - uvedení okolí do navrhovaného stavu  
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k) Orientační náklady stavby:  

12 000 000 Kč (cena byla stanovena dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013) 

 

 

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

 

SO 01 – kavárna a ubytování     

SO 02 – terasa       

SO 03 – zpevněné plochy     

SO 04 – vodovodní přípojka 

SO 05 – elektro přípojka NN 

SO 06 – kanalizační přípojka 

  

Objekt SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 není dále v dokumentaci řešen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

18 
 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Staveniště se nachází v lomu, areálu arboreta v Novém Dvoře. Parcelní číslo 179. Staveniště 

je orientováno jihovýchodně k lomu. Terén pozemku je svažitý, v současnosti slouží jako 

nevyužitá plocha arboreta. Za zbudování zařízení staveniště bude zodpovídat zhotovitel. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Byla provedena osobní prohlídka terénu a společně s mapovými podklady byl stanoven 

charakter staveniště.  

K projektované stavbě nebyly v tomto rozsahu provedeny další průzkumy. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V bezprostředním okolí se nenachází žádné bezpečnostní ani ochranné pásmo. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Území stavby není ovlivněné ochranným pásmem záplavového území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 

Stavba nenaruší okolní stavby ani pozemky. Zastavěná plocha bude odvodněna do jednotné 

veřejné kanalizace. Během stavby může dojít ke krátkodobému omezení přístupu do lomu, 

což neovlivní chod arboreta.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba se nenachází v historické části parku, je tedy možnost odstranění nežádoucích dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku 

určených k plnění funkci lesa (dočasné / trvalé): 

Stavba nevyžaduje žádné zábory LPF a omezení. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu): 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedenou na hranici arboreta. Navrhované 

inženýrské sítě (vodovodní přípojka, elektro přípojka NN a kanalizační přípojka) budou 

napojeny na stávající sítě. Podrobnější řešení není předmětem této bakalářské práce. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

V rámci projektované stavby se tyto vazby nevyskytují. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účelem stavby je kavárna a ubytování. Kapacita kavárny je 20 osob. Součástí kavárny je 

terasa o ploše 75,3 m
2
, která bude taktéž sloužit pro účely posezení. Ubytování je omezeno na 

15 osob. Součástí objektu je byt o ploše 40,28 m
2
 navrhovaný pro provozovatele objektu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Objekt nepřevyšuje výškovou úroveň lomu, tímto umístěním nenarušuje ráz okolní krajiny. 

Poloha objektu v návaznosti na lom je zřejmá ze situačního výkresu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Objekt je tvarovým řešením přizpůsoben prostoru, do kterého je usazen. Budova je tří 

podlažní, ustupuje o jedno podlaží z důvodu svažitého terénu. Střecha je tvořena dvěma 

rovinami o rozdílných sklonech. Stavba je konstruována z pohledového betonu tmavé barvy, 

díky němuž je docíleno podobné barevnosti s lomovým kamenem. V návaznosti na barevné  

a materiálové řešení jsou použita hliníková okna. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Dispozice upraveny podle strmého svahu, patra jsou rozdělena podle účelu. 1. NP slouží jako 

kavárna s příslušným zázemím nutným pro její chod. 2.NP je rozděleno průchodem na dvě 

části, větší část slouží k ubytování a menší jako technické zázemí. 3.NP slouží k účelům 

ubytování a je v něm umístěný byt pro provozovatele stavby.  

Provoz dělen na zaměstnanec/návštěvník. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Kavárna umístěná v 1.NP je řešena jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 2.NP a 3.NP není řešeno jako bezbariérové. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, ke kterému 

je určen. U objektu budou v průběhu užívání stavby pravidelně prováděny běžné údržbové 

práce a opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. Řádným užíváním stavby bude zajištěna 

bezpečnost uživatelů.  

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

 

Objekt je nepodsklepený, třípodlažní se střechou o dvou rozdílných rovinách. Tvar objektu je 

rakvovitý s terasou sloužící kavárně v 1. NP. Hlavní vchod se nachází na jižní straně objektu. 

Vchod pro zásobování je umístěn na severní straně objektu. Objekt je rozdělen podle pater na 

kavárnu a ubytovací část. Kavárna s příslušným zázemím se nachází v 1.NP. 2.NP je 

rozděleno průchodem na část ubytovací a technické zázemí budovy. 3.NP slouží k ubytování 

a součástí je i byt pro provozovatele stavby. 
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Zemní práce: 

Pro založení objektu bude nutno vyhloubit základové pásy do skalního podloží lomu.  

 

Základy: 

Objekt je založen na základových pásech z monolitického železobetonu (beton C16/20) 

v tloušťce 800 mm. Objekt založen ve dvou výškových úrovních, které rozděluje průchod 

tvořen stupňovitými pásy, z důvodu splnění roznášecího úhlu. Pod celým objektem je 

základová deska z železového betonu v tloušťce 150 mm. Pod základovou deskou je hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Viz výkres základových konstrukcí. 

 

Svislé konstrukce:  

Obvodové stěny jsou řešeny jako kontaktní sendvičová konstrukce. Obvodová konstrukce je 

tvořena železobetonovou stěnou tl. 200 mm z třídy betonu C16/20, která je pod úrovní terénu 

zesílena na 250 mm kvůli bočnímu tlaku zeminy (tloušťka bude upřesněna statickým 

výpočtem). Obvodové zdivo nad úrovní terénu izolováno tepelnou izolací ROCKMIN  

tl. 200 mm, ve stěnách s vnitřními dešťovými svody 250 mm. Vnější plášť tvoří pohledová 

vrstva betonu tl. 100 mm připevněna pomocí ocelových trnů opatřených antikorozním 

nátěrem. Stěna průchodu tvořena železovým betonem tl. 250 mm, TI ROCKMIN tl. 200 mm 

a fasádní omítkou.  

Příčky tl. 150 mm nebo 100 mm z YTONGU, rovněž opatřeny štukovou omítkou. Instalační 

šachty provedeny ze sádrokartonu. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce tvořeny ŽB deskou tloušťky 250 mm. Typ a provedení výztuže bude 

upřesněno dle statického výpočtu.  Průvlaky taktéž tvořeny z monolitického železobetonu  

viz výkres stropu. Překlady v ŽB zdivu budou provedeny z monolitického železobetonu  

a budou součástí betonářských prací. U příček z YTONGU budou provedeny z překladu 

YTONG. U dveří s ocelovou zárubní v příčce 100 mm, bude překlad proveden pomocí 

hřebínkové betonářské výztuže. 
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Střešní konstrukce: 

Nosná konstrukce bude řešena vzájemně provařenými ocelovými průvlaky profilu 2 x I300, 

na které jsou uloženy ocelové krokve profilu I180. Na krokve uložen trapézový plech 

LINDAB tl. 35 mm. Tepelnou izolaci tvoří desky kamenné vlny ROCKMIN tl. 2 x 150 mm. 

Střešní plášť tvoří černá PVC folie FATRAFOL tl. 1,5 mm.  

 

Výplně otvorů: 

Okna jsou tvořeny z hliníkových profilů firmy REYNEARS s přerušeným tepelným mostem  

a dvojitým zasklením. Veškeré dveře firmy SAPELI, exteriérové model LINEA a interiérové 

dveře model ELEGANT a AVANZA. Specifikace dle výpisu truhlářských a zámečnických 

výrobků. 

 

Klempířské práce: 

Jsou spojeny především s montáží střešních prvků a okenních parapetů viz tabulka 

klempířských výrobků.  

 

Úpravy povrchů a malby: 

Vnější povrch svislých konstrukcí tvoří pohledový beton. Povrch průchodu tvoří fasádní 

omítka. Vnitřní povrchy tvořeny štukovou omítkou, případně keramickými obklady. 

 

Podlahy:  

Jako nášlapné vrstvy bude použité MARMOLEUM HOME HD 107, v místnostech se sanitou 

použitá keramická dlažba MULTI TAHITI nebo slinutá dlažba TECHLAM.  

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti: 

V podlažích ve styku se zeminou bude objekt izolován hydroizolací PARABIT AL S40 

s hliníkovou folií proti zemní vlhkosti splňující i podmínky proti průniku půdního radonu do 

objektu. V místnostech se sanitou použit impregnovaný sádrokarton. Svislá hydroizolace 

vytažena 300 mm nad terén. 
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Tepelné izolace:  

Obvodové stěny nad úrovní terénu jsou zatepleny izolací ROCKMIN tl. 200 mm, u stěn 

s vnitřními dešťovými svody 250 mm. Stěny ve styku se zeminou jsou zatepleny tepelnou 

izolací STYRODUR tl. 200 mm. Střecha zateplena TI ROCKMIN tl. 300 mm. Podlahy 

v přízemních podlažích zatepleny tepelnou izolací ISOVER tl. 60 mm. Podlahy v patrech 

zatepleny akustickou minerální izolací ISOVER TDPT tl. 35 mm. 

 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 

 

Objekt je připojen na stávající inženýrskou infrastrukturu dle koordinační situace, která je 

součástí projektové dokumentace. Objekt bude připojen vodovodní, kanalizační a elektro 

přípojkou NN. Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem napojeným na ústřední vytápění 

celého objektu. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 

Ocelové konstrukce budou opatřeny protipožárním podhledem nebo nátěrem. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

Není součástí této bakalářské práce. 

 

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

 

Větrání: 

Prostor kavárny v 1.NP podlaží je opatřen vzduchotechnickým zařízením umístěným 

v místnosti č. 107. Prostory 2.NP a 3.NP jsou navrženy pro přirozené větrání okny.  

 

Osvětlení: 

Místnosti bez okenních otvorů jsou opatřeny umělým osvětlením. Pobytové místnosti 

osvětleny okny v souladu s normou ČSN 73 0580-2. 

 

Oslunění: 

Bytové místnosti nejsou zastíněny okolní zástavbou, tudíž budou dostatečně prosluněny. 
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Zásobování vodou: 

Bude napojena nová vodovodní přípojka na stávající veřejný vodovodní řád. Splaškové  

a dešťové vody budou odváděny pomocí nové kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. 

 

Nakládaní s odpady: 

V objektu bude vznikat pouze komunální odpad spojený s provozem. Likvidace odpadů bude 

v souladu s požadavky a ustanovením příslušné městské vyhlášky o komunálních odpadech. 

Odpad bude pravidelně odvážen. 

 

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk): 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní prostředí. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží:  

Podle mapy radonového indexu (dostupné online na www.geology.cz) se stávající objekt 

nachází na pozemku se středním stupněm radonového rizika. Z tohoto důvodu navržena 

izolace PARABIT AL S40 s hliníkovou folií. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy:  

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů.  

 

c) Ochrana před technickou seismicitou:  

Objekt se nachází na území, které není ohroženo technickou seismicitou.  

 

d) Ochrana před hlukem:  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532. Veškeré 

instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou pro 

utlumení zvukového vlnění.  

 

e) Protipovodňová opatření:  

Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření.  
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f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.):  

V okolí objektu se nevyskytují. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

Objekt je připojen vodovodní, kanalizační a elektro přípojkou NN na stávající infrastrukturu. 

Přípojky budou provedeny dle návrhu TZB. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

vodovodní přípojka  – délka 26,6 m 

kanalizační přípojka  – délka 41,8 m 

elektro přípojka NN - délka 22,7 m 

Rozměry a kapacity budou specifikovány dle návrhu TZB. 

 

 

B.4  Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení: 

Stavba je plně dostupná pro dopravní obsluhu a požární techniku. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Stavba je napojena na silnici III třídy. 

 

c) doprava v klidu: 

Parkování je řešeno desíti parkovacími místy včetně parkovacího místa pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, případně bude vybudováno velkokapacitní parkoviště při 

vstupu do arboreta. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Výstavba výrazně nenaruší část parku s lomem bez husté a cenné vegetace. Případně počítá 

s poražením nevýznamných dřevin. Po dokončení výstavby budou provedeny nezbytné 

terénní úpravy. 

 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Nepředpokládá se ovlivnění 

okolí hlukem vzniklým v objektu. Likvidace dešťových i splaškových odpadních vod bude 

zajištěna odvodem do veřejné kanalizace. Komunální odpad spojený s provozem budovy bude 

pravidelně odvážen. Provozem budovy nebude docházet ke změnám geologických podmínek 

ani horninového podloží. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  

Stavba se nachází v nevyužité části parku, kde nejsou vysázeny žádné cenné dřeviny. Svým 

rázem výrazně nenaruší okolní přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  

Projektovaná stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  

V rámci projektované stavby nebylo řešeno.  

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů:  

Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – domovních vedení. 

Před zahájením výstavby budou stávající inženýrské sítě vytyčeny, případně ověřeny ručním 

odkopem. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba plní požadavky na ochranu obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedenou na hranici arboreta. Navrhované 

inženýrské sítě (vodovodní přípojka, elektro přípojka NN a kanalizační přípojka) budou 

napojeny na stávající sítě. Podrobnější řešení není předmětem této bakalářské práce. 

 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Nepředpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveniště v průběhu prací. 

Během stavby může dojít ke krátkodobému omezení přístupu do lomu, což neovlivní chod 

arboreta. Stavba se nenachází v historické části parku, je tedy možno odstranění nežádoucích 

dřevin. Veškerá nepotřebná zemina bude vyvezena na nejbližší úložiště. 

 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Stavba nevyžaduje žádné zábory a omezení. 

 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Potřebná zemina bude použita k terénním úpravám po dokončení stavby. Zbylá zemina bude 

odvezena na nejbližší úložiště. 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vtahů 

 

C.2 Situace stavby 

 

C.3  Vytyčovací výkres 

 

C.4  Katastrální situační výkres 

Není součástí bakalářské práce. 

 

C.5  Speciální situační výkres 

Není součástí bakalářské práce. 
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D  Výkresová dokumentace 

 

D.1 ZÁKLADY 

 

D.2 PŮDORYS 1.NP 

 

D.3 PŮDORYS 2.NP 

 

D.4 PŮDORYS 3.NP 

 

D.5 ŘEZ A-A' 

 

D.6 PŮDORYS STROPU 1.NP 

 

D.7 PŮDORYS STROPU 2.NP 

 

D.8  KONSTRUKCE STŘECHY 

 

D.9 PŮDORYS STŘECHY 

 

D.10 POHLEDY 

 

D.11 SPECIFIKACE VÝROBKŮ A PRVKŮ 

 

D.12 VIZUALIZACE 

 

D.13 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 

D.14 PRINCIP STAVBY 

  

 

 

 



Bakalářská práce 

30 
 

E  dokladová část 

 

V dokumentaci není řešena.  
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4. Závěr 

 

 Výsledkem této bakalářské práce bylo zpracování části projektové dokumentace pro 

provádění stavby, dle zadaného rozsahu objektu Kavárny a ubytování v lomu. Práce je 

zaměřena na objekt SO 01. Cílem bylo navrhnout technicky i uživatelsky funkční budovu, 

která napomůže oživit nevyužitou část Arboreta v Novém Dvoře. Důraz byl také kladen na 

estetickou stránku a začlenění objektu do lomu. Snažila jsem se v co největší míře zachovat 

původní návrh zpracovaný v Ateliérové tvorbě IV.  Hledáním správného řešení  

a konzultacemi s experty různých oborů jsem získala nové vědomosti, které využiji při dalším 

studiu a v praxi.  

Projektová dokumentace je vypracována dle platných norem a seřazena dle vyhlášky 62/2013 

Sb. o dokumentaci staveb.  
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