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Anotace 

 

CIAHOTNÝ, F. Vstupní objekt, Arboretum Nový Dvůr: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB- 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2014, 49 s. Vedoucí 

práce: Bindr, T. 

 

 Bakalářská práce s názvem „Vstupní objekt, Arboretum Nový Dvůr“ ve studijním 

oboru architektura a stavitelství navazuje na ročníkový projekt předmětu ateliérová tvorba III 

a IV. Dílčí část tohoto projektu je rozvedena do stupně dokumentace pro provádění stavby 

podle vyhlášky 499/2009. Práce je dělena na textovou a výkresovou dokumentaci. V úvodu 

textové části je předloženo její řešení a z toho vyplývající zpracování. V další fázi této části je 

vypracovaná průvodní a technická zpráva k objektu. Vše doplňuje výkresová dokumentace 

včetně přiloženého architektonického detailu. Cílem bylo vytvořit stavbu vyhovující daným 

požadavkům, jenž je schopna provozu a užívání s vysokými nároky na atraktivitu vnitřního i 

vnějšího prostoru. 
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Anotation 

 

CIAHOTNÝ, F. Entry object, Arboretum Nový Dvůr: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB- 

Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 

2014, 49 p. Thesis head: Bindr, T. 

 

 Baechlor thesis called „Entry object, Arboretm Nový Dvůr“ of architecutre and civil 

engineering, continues in year project of class: Art workshop III a IV. Part of this thesis is 

extended into stage of design documentation. Thesis is divided nto textual and graphic parts. 

In introduction of textual part is presented thesis solution and arisen variant procssing. In next 

phase of this part is drawn up accompanying and technical report of building. This all is 

completed by drawing documention with enclosed architectonic detail. The goal was to design 

a building which meets given requirements, is functional and can be used with high  

requirements on atractivity of interior and exterior.
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Seznam použitého značení 

 

ČSN – Česká státní norma 

ČOV – Čistička odpadních vod 

ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 

PD - Projektová dokumentace 

STR - Středotlaký 

TS - Trafostanice 

VTL - Vysokotlaký 

č. - Číslo 

k. ú. - Katastrální území 

m - Metr 

m
2
 - Metr čtvereční 

m
3
 - Metr krychlový 

min. - Minimální 

max. - Maximální 

p.č. - Parcela číslo 

odst. - Odstavec 

sb. - Sbírky zákona 

s. - Strana 

tj. - To jest 

tl. - Tloušťka 

tzv. - Takzvaný 
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Úvod 

 Náplní bakalářské práce je zpracování částečné dokumentace pro provádění stavby 

vstupního objektu pro areál arboreta v Novém Dvoře, v obci Nový Dvůr u Opavy. 

 Bakalářská práce se skládá ze tří dílčích částí. Stěžejní oblastí první částí je 

architektonická studie stavby, která řeší umístění stavby na pozemku, architektonické a 

dispoziční řešení. Tato část je doložena jako samostatná příloha (svazek A) ve formě výběru 

ateliérové tvorby IV. Druhá, architektonicko-stavební část obsahuje částečnou projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, zpracovanou dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1] ve znění 

pozdějších předpisů a v rozsahu určeném vedoucím bakalářské práce z oboru architektury a 

konzultantem pro obor pozemní stavitelství. Textová část dokumentace pro provádění stavby 

tvoří zároveň hlavní psanou část bakalářské práce. Zahrnuje průvodní zprávu a souhrnnou 

technickou zprávu, které dokumentují základní údaje o stavbě, stavebním pozemku a popisují 

architektonické, konstrukční a technické řešení stavby vstupního objektu. Hlavní výkresová 

část částečné prováděcí dokumentace včetně charakteristických vizualizací je zařazena jako 

samostatná příloha. Třetí část bakalářské práce se zabývá specializací, tedy architekturou v 

rozsahu dle zadání konzultanta pro obor architektura a stavitelství. Zadáním této části je 

vypracování zadaného architektonického detailu v podobě částečné výkresové dokumentace 

přiřazené hlavní výkresové dokumentaci pro provádění stavby. 

 Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby, zpracovaná v rámci 

předmětu ateliérová tvorba IV. Této studii předcházelo urbanistické řešení dané lokality v 

rámci ateliérové tvorby III a dále část výkresové dokumentace pro stavební povolení, která 

byla zpracovávána v semestrálním projektu Ateliérové tvorby Va. 

 Poznatky a vyhodnocení získané z řešení této práce jsou uvedeny v závěru. 
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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

1.1 Charakteristika obce Nový dvůr 

 Nový Dvůr je vesnice, část obce Stěbořice v okrese Opava. Nachází se přibližně 2,5 

km na západ od Stěbořic. Stěbořice jsou jednou z nejstarších obcí v Opavském okrese. První 

písemná zmínka se pochází z roku 1220. Územně správní celek Stěbořice se nachází 6 km 

západně od města Opava a sestává se ze čtyř obcí, jsou to Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr a 

osada Březová. Na území Stěbořic žije 1390 obyvatel. [2] 

 Arboretum Nový Dvůr je dendrologická zahrada o rozloze 23 ha na jihovýchodním 

svahu, v rozmezí 336-354 m. n. m., v mírně zvlněné západní části Opavské nížiny. Území 

odvodňuje potok Velká, který je pravostranným přítokem řeky Opavy. V blízkosti arboreta je 

na tomto toku zbudovaná víceúčelová vodní nádrž. Geologický podklad tvoří kulmské 

horniny s převahou břidlic a menšími pásmy drob, drobových pískovců a slepenců. Průměrná 

roční teplota činí 8°C a průměrná roční teplota vegetačního období je 14,2°C. Nejteplejším 

měsícem je červen s průměrnou teplotou 17,9°C a nejchladnějším je leden s průměrnou 

teplotou -2,2°C. Průměrný roční úhrn srážek činí 637 mm, z čehož 68% spadne v průběhu 

vegetačního období. Převládají severozápadní větry. Park byl založen v roce 1958 bývalým 

majitelem novodvorského panství, Quido Riedlem, na místě jednoho z dendrologicky 

nejcennějšího území ve Slezsku. V současné době je pracoviště organizačně pod záštitou 

Slezského zemského muzea jeho zřizovatelem je ministerstvo kultury České republiky. Roste 

zde na 7000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet a kultivarů a zahradních odrůd ze všech 

konců světa. [3][4] 

1.2 Poloha vstupního objektu a charakteristika řešeného území areálu arboreta 

v Novém Dvoře 

 Předmětem řešení urbanistické studie bylo území vymezené plochou areálu arboreta 

v Novém Dvoře ve správě Slezského zemského muzea. Současné objekty na vymezeném 

území byly podrobeny hodnotové analýze a následně bylo rozhodnuto o úpravách areálu za 

účelem jeho modernizace a turistického zatraktivnění. Bylo navrženo sejmutí budovy 

vstupního objektu otevírající areál na jižní straně především z důvodu navyšování kapacity 

přilehlého parkoviště a také vzhledem k nevyhovujícímu technickému a estetickému stavu 

budovy. Budova ledovny v centru areálu byla navržena k rekonstrukci a dostavbě o novou 
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část, která bude sloužit jako prodejna zahradnických potřeb. Ostatní stavby ve studii byly 

zachovány ve stávajícím stavu, je jim pouze přiřazeno možné nové funkční využití bez 

dalšího řešení jejich rekonstrukce. Nově je v areálu navržena budova expozičního skleníku o 

rozloze 2000 m
2
, ubytovací buňky na jižním svahu a také japonský pavilon s rozhlednou 

v severní části pavilonu a budova vstupního objektu u parkoviště. Tato novostavba je 

navržena na místě plánovaného sejmutí původního vstupního objektu, jako objekt otevírající a 

uzavírající vymezenou strukturu areálu. 

 

Obrázek 1Fotofokumentace současného stavu - vstupní objekt 

 

 

Obrázek 2: Fotodokumentace současného stavu - vstupní objekt 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 
 

 Pro zpracování bakalářské práce bylo po konzultaci s vedoucím bakalářské práce a 

konzultantem z oboru pozemního stavitelství rozhodnuto o rozsahu bakalářské práce v plném 

rozsahu stavebního objektu nového vstupu do arboreta v Novém Dvoře, který byl zpracován 

jako částečná dokumentace pro provádění stavby se zvláštním důrazem na stavební konstrukci 

parabolické střechy. K povinné stavební části bakalářské práce jsem zvolil jako svou 

specializaci architekturu. Ve specializaci se zabývám návrhem řešení charakteristických 

prvků stavby, konkrétně tedy řezem prolamovanou fasádou a detailem ozeleněné střechy se 

schodištěm, sloužící jako shromažďovací prostor s vyhlídkou.   
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÉNÍ STAVBY (dle vyhlášky 

499/2009 Sb.) 

A PRŮVODNÍ ZRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:    „Vstupní objekt, Arboretum Nový Dvůr“ 

Druh Stavby:    Novostavby objektu občanské vybavenosti 

Místo stavby:     Areál Arboretum Nový Dvůr, Obec Stěbořice 

Kraj:     Moravskoslezský 

Parcelní číslo:    165/1, 168/1, 168/2 a 175 

Katastrální území:   Nový Dvůr u Opavy (707309) 

Základní charakteristika stavby: Novostavba občanské vybavenosti 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno:     Slezské zemské muzeum 

Adresa:     Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

Kontakt:    +420 553 622 999 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Filip Ciahotný 

Adresa:     Jana Čapka 3079, 73801 Frýdek-Místek 

Kontakt:    +420 776 781 432 

 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Tomáš Bindr 

Konzultant projektu:   Ing. Marcela Halířová, Ph.D 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření): 

 Není předmětem bakalářské práce 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 

 Pro vypracování dokumentace pro provádění stavby bylo užito architektonické 

studie vstupního objektu – výstup z předmětu ATT IV a dokumentace pro stavební 

povolení – výstup z předmětu ATT Va, vypracovaných v rámci předchozího studia 

na Fakultě stavební, VŠB-TUO. 

Architektonická studie:  

 Předmět:  Ateliérová tvorba IV 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr 

Dokumentace pro stavební povolení 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Marcela halířová, Ph.D 

c) Další podklady: 

Není předmětem bakalářské práce 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: 

 Řešené území se nachází na parcelách č. 165/1, 168/1, 168/2, a 175 

v katastrálním území Nový Dvůr u Opavy (707309). Moravskoslezský kraj. 

Stavební lokalita se nachází na východě obce Nový Dvůr a je situována u silnice III 

třídy, číslo 4609. Parcely jsou užívány stavebníkem jako parkovací plocha a park 

arboreta s expozičními areály. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

 Na území areálu nejsou evidovány žádné požadavky na ochranu území. 

c) Údaje o odtokových poměrech: 

 Území odvodňuje potok Velká, který je pravostranným přítokem řeky Opavy. 

V blízkosti arboreta je na tomto toku zbudovaná víceúčelová vodní nádrž. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

 Není předmětem bakalářské práce. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací: 

 Není předmětem bakalářské práce. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 U pozemku číslo 175 dochází ke změně využití pozemku jako plochy zeleně na 

zastavěnou plochu a nádvoří. Využití pozemků 165/1,168/1 zůstává zachováno.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Není předmětem bakalářské práce. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Související investice v souvislosti s výstavbou novostavby vstupního objektu jsou 

bourací práce stávajícího vstupního objektu a stávající parkovací plochy. Současně 

je nutno počítat s náklady pokácení zeleně v areálu v rámci přípravy staveniště. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

Pozemky číslo 165/1, 168/1, 168/2, a 175 v katastrálním území Nový Dvůr u Opavy 

(707309) 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby: 

 Účelem projektu novostavby občanské vybavenosti – vstupního objektu do 

areálu je moderovat a monitorovat přístup do areálu arboreta. Současně objekt 

doplňuje vybavenost areálu z hlediska technického a sociálního zázemí. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 Stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Ochrana podle jiných právních předpisů se netýká stavebního objektu. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby je vyhotovena v souladu 

s následujícími zákony a předpisy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy 

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- dle novelizované podoby ze dne 28. února 2013 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

 Není předmětem bakalářské práce 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Pro stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

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

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

Vstupní objekt je navržen tak, aby pokryl potřeby návštěvníků areálu. Parkoviště 

poskytuje 149 parkovacích míst pro osoboví automobily, z toho tři parkovací místa 

s imobilním přístupem. Zastavěná plocha vstupního objektu činí 514 m
2
, celková 

užitná plocha je 250,25 m2. Obestavěný prostor stavby činí celkem 1537,2 m
3
. 

Objekt počítá s trvalým umístěním jednoho pracovníka s vlastním zázemím. 

V objektu jsou dále navrženy 4 dámské toalety, 2 pánské toalety a 1 toaleta 

s bezbariérovým přístupem. 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 Energetická spotřeba budovy bude pokryta nově zbudovanou přípojkou 

silového vedení a vodovodní přípojkou, napojenou na rozvodnou síť areálu. 

Odpadní vody budou likvidovány podle předepsaných požadavků. Odpadní vody 

z garážovaného stání a parkoviště budou svedeny přes odlučovač lehkých kapalin 

do kanalizačního systému obce. Dešťová voda z ozeleněné střechy bude svedena do 

nádrže jezera, odkud bude následně přečerpávána do zavlažovacích zařízení 

skleníků jako voda užitková. 
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

 Předpokládané započetí výstavby vstupního objektu je 1.6.2014. Stavební 

práce proběhnou v rámci pěti etap. Předpokládané dokončení a předání stavby je 

1.2.2014.  

k) Orientační náklady stavby: 

 Na výstavbu vstupního objektu se odhadují náklady ve výši 17 000 000 Kč. 

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

SO 1 – Vstupní objekt 

SO 2 – Chodník 

SO 3 – Hraniční zídka 

SO 4 – Parkoviště areálu 

SO 5 – Odlučovač lehkých kapalin 

SO 6 – Vodovodní přípojka 

SO 7 – Přípojka silového vedení 

SO 8 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 9 – Kanalizace parkoviště 

SO 10 – Oplocení areálu 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Urbanistické architektonické a stavebně-technické řešení  

B.1.1. Vyhodnocení staveniště 

 Stavební pozemek leží na okraji zastavěného území části obce Nový Dvůr u Stěbořic. 

V současné době stavební parcely náleží k areálu Arboreta v Novém Dvoře ve správě 

Slezského zemského muzea. Stavební pozemek se nalézá v mírném jižním svahu. V místě 

plánované výstavby se nalézá parkoviště nevyhovující potřebám areálu a vstupní objekt 

nevyhovujícího stavu. Pozemek parku je osazen vzrostlou zelení a je oplocen. V rámci 

výstavby budou dotčeny parcely číslo 165/1, 168/1, 168/2, a 175. 

B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Umístění stavby na pozemku vzhledem k okolní zástavbě areálu vychází z průzkumů     

a analýz provedených v rámci ateliérové tvorby III. Při návrhu nového objektu bylo důležité 

v návrhu zachovat pohledové vztahy mezi nástupem a zámkem a nově navrhovanou budovou 

skleníku. V průběhu návrhu rozšiřování areálu došlo k rozšíření parkovacích ploch směrem 

dovnitř areálu a sejmutí stávajícího nevyhovujícího vstupního objektu. Při návrhu tvaru 

nového vstupního objektu bylo rozhodnuto o napojení na plánované poznávací okruhy. 

V návrhu bylo eliminováno křížení cest nově příchozích návštěvníků areálu s návštěvníky 

okruhů a snížení požadavků na rozptylové plochy elegantním překlenutím vstupu pochozí 

parabolickou střechou s vegetačním pokryvem. Střecha svým tvarem a pokryvem nenarušuje 

charakter krajiny. Pod parabolickou střechou se nalézá minimalistická krystalická formace 

lehkého obvodového pláště inspirovaná nedalekými lomy v areálu a jejich analogickým 

přizpůsobením do tvaru geody s jasně definovaným průchodem a směrem postupu 

návštěvníků budující jedinečnou atmosféru. Přes tento geometricky složitý tvar vnějšího 

pláště budova respektuje veškeré technické, hygienické a typologické požadavky na výstavbu. 

Budova se významným a symbolickým prvkem areálu, začleněného do struktury zástavby       

a vytváří s nimi pohledové osy.  

 Vnitřní uspořádání řešeného objektu vstupu je založeno na jednoduché                         

a minimalistické formě účelových prostor, promyšlené technické a funkční návaznosti bylo 

dosaženo k minimalizaci prostorových nároků a ekonomické výhodnosti. Budova má pouze 
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jedno podlaží s bezbariérovým přístupem do všech místností. Budova je rozdělena dle funkce 

na tři části. Hlavní část budovy tvoří prodejna suvenýrů.  Na tento prostor navazují prostory 

skladu a zázemí zaměstnanců. V této části budovy, ovšem se samostatným vstupem se nalézá 

technické zázemí pro potřebné instalace, úklidová místnost s výlevkou a sociální zázemí pro 

veřejnost, navržené podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [5], 

rozpočítanou po celém areálu. Poslední část tvoří garážované stání pro tři golfová auta 

k zapůjčení návštěvníkům pro usnadnění pohybu po rozsáhlém areálu, a také prostor pro 

uskladnění a uzamčení kol návštěvníků a uživatelů plánované cyklotrasy. Hlavní vstupy do 

objektu jsou umístěny na obou stranách areálu a prostor prodejny se tak stává průchozím. 

Mezi oběma částmi budovy prochází koridor, opatřený turniketem. Velkou předností interiér 

je fakt, že není limitován nosným systémem díky unikátnímu zastřešení samonosnou 

železobetonovou skořepinou a nabízí tak velkou variabilitu při změně funkce či prostorových 

nároků.  

 Atypické řešení střechy s pochozí terasou a schodištěm se v interiéru projevuje 

proměnlivou výškou, a přináší nevšední zážitek z návštěvy interiéru. Terasa s posezením na 

střeše otevírá panoramatické pohledy na vnitřní areál, z výšky 5,5 metrů nad terénem. Díky 

přesahu konstrukce nedochází k nadměrnému zahřívání lehkého obvodového pláště na 

ocelových nosnících a nepřiměřeným tepelným ziskům na straně interiéru. 

B.1.3. Technické a konstrukční řešení 

 Atypickým tvarem a konstrukcí se stavba vymyká okolním objektům. Nosná 

železobetonová skořepina poskládaná do trojkloubového oblouku tvoří hlavní část konstrukce 

a opláštění. Konstrukce je v základech stažena ocelovými lany a usazena na dvou masivních 

pásech z prostého betonu na štěrkových polštářích. Konstrukční systém skořepiny je navržen 

jako monolitický. 

 ŽB skořepina zároveň působí jako stropní konstrukce pro celý objekt. Bylo zvoleno 

zateplení konstrukce na straně interiéru. Exteriér je pokryt vegetačním souvrstvím 

s vícenásobnou hydroizolací odolnou proti prorůstání kořenů. 

Na střeše je umístěna ocelová konstrukce schodiště a terasy z pororoštu na schodnicích 

svařovaných z obdélníkových trubek, usazená na skořepině a opatřena zábradlím 

v požadované výšce.  
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 Lehký obvodový plášť je tvořen systémem Schüco AOC 50 na ocelové nosníky 

z obdélníkových profilů, založených na žebrové betonové desce, která přispívá 

k rovnoměrnému roznášení zatížení do základové zeminy. Obvodový plášť je dále montovaný 

a kompletovaný na staveništi. Výplňové konstrukce byly zvoleny izolační dvojskla a izolační 

panely Schüco MinoTherm.  

 V objektu se nenacházejí svislé nosné konstrukce. Nenosné příčky jsou zděné ze zdiva 

Ytong o tloušťkách 100 a 150 mm, opatřené nenosnými naddveřními překlady Ytong. 

Povrchová úprava zdiva je stěrka imitující pohledový beton ve všech místnostech objektu.  

 Podlahy jsou realizovány na ŽB desce včetně hydroizolace a tepelné izolace, zakryté 

anhydridovou vrstvou. Jako pochozí vrstva byla zvolena cementová stěrka společnosti 

Pandomo. 

 Technické zázemí objektu se nalézá v prvním nadzemním podlaží v západní části 

objektu. Technický úsek je přístupný z vnitřní strany areálu a poskytuje dostatečný prostor 

pro umístění nezbytné technologie pro provoz a správnou funkci navrhované stavby. 

V objektu je situován výměník tepelného čerpadla, hlavní rozvodná skříň elektrické energie a 

elektrický kotel pro ohřev vody.  

 Vytápění objektu je realizováno nezakrytou vzduchotechnikou vedenou u stropu 

skořepiny na ocelových lankách připevněných do samonosné konstrukce. 

B.1.4. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

 Dopravní napojení je zajištěno přes stávající obousměrnou komunikaci III. třídy při 

jižní hranici pozemků. Napojení na vodovodní řad a elektrickou rozvodnou síť je realizováno 

přes hlavní přípojku areálu, umístěnou v části technického zázemí v severní části areálu. 

Kanalizační přípojka se napojuje na jednotnou kanalizaci v dolní části obci Nový Dvůr. 

B.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci III. Třídy prostřednictvím vjezdu na 

pozemek parkoviště pro osobní automobily a autobusy a také chodníkem napojeným na 

chodník obce. Obě tyto plochy jsou navrženy jako zpevněné plochy. Parkoviště nabídne 
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celkem 149 státní pro osobní automobily a čtyři autobusy. Vybudování všech nezbytných 

přípojek na stávající a soukromé řády bude provedeno napojením na inženýrskou 

infrastrukturu podle přiložené výkresové dokumentace, výkres Koordinační situace stavby – 

A01. 

 

B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Navržený objekt při zachování navrhované funkce nebude mít z dlouhodobého 

hlediska negativní vliv na životní prostředí v svém okolí. V případě změny účelu užívání 

objektu za vliv na životní prostředí ručí stavitel, popřípadě uživatel stavby. 

B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících a veřejně přístupných ploch                

 a komunikací 

 Stavba je navržena tak, aby maximálně umožňovala bezbariérové užívání dle vyhlášky 

398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

B.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

 dokumentace. 

 Není předmětem bakalářské práce. 

B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční a polohový 

 výškový systém 

 Vytyčení stavby je provedeno podle vytyčovacího výkresu, viz příloha výkres A 02 - 

Vytyčovací situace stavby. Souřadnicový systém S-JTSK. 
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B.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

SO 1 – Vstupní objekt 

SO 2 – Chodník 

SO 3 – Hraniční zídka 

SO 4 – Parkoviště areálu 

SO 5 – Odlučovač lehkých kapalin 

SO 6 – Vodovodní přípojka 

SO 7 – Přípojka silového vedení 

SO 8 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 9 – Kanalizace parkoviště 

SO 10 – Oplocení areálu 

B.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

V průběhu výstavby mohou nastat přechodné situace, při kterých dojde ke zvýšené prašnosti 

a hluku, v důsledku prováděných prací na stavbě. Snahou dodavatele stavby tak bude 

minimalizovat tyto skutečnosti prostřednictvím příslušných opatření, jako je například 

použití vhodných strojních mechanismů či stavebních technologií a vhodná organizace 

výstavby. Po dokončení realizace nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na okolní 

pozemky a stavby. 

B.1.12. Způsob zajištění ochrany a bezpečnosti pracovníků 

Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je hlavní dodavatel stavby                  

a subdodavatelé povinen dodržovat příslušné právní předpisy České republiky, vztahující se 

na problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práci podle následujících předpisů: 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce[6] 

- Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci [7] 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [8] 



 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

28 

 

B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a. zřícení stavby nebo její části, 

b. větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 Není předmětem bakalářské práce 

B.3. Požární bezpečnost stavby 

a. zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b. omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c. omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d. umožnění evakuace osob a zvířat, 

e. umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 Není předmětem bakalářské práce 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Vstupní objekt splňuje požadavky platných právních norem a předpisů na ochranu 

zdraví a hygienu. Objekt nevykazuje žádné negativní vlivy na prostředí. U materiálů 

použitých ve výstavbě bude dbáno na jejich certifikaci zdravotní nezávadnosti. V průběhu 

výstavby mohou nastat přechodné situace, při kterých dojde ke zvýšené prašnosti a hluku, 

v důsledku prováděných prací na stavbě. Snahou dodavatele stavby tak bude minimalizovat 

tyto skutečnosti prostřednictvím příslušných opatření, jako je například použití vhodných 

strojních mechanismů či stavebních technologií a vhodná organizace výstavby. 

B.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem          

a předpisů tak, aby zajišťovala maximální bezpečnost osob při užívání objektu. 
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B.6. Ochrana proti hluku 

 V rámci vstupního objektu jsou navrženy zařízení a technologie, které by mohly 

ovlivňovat hladinu vzduchu v interiéru. Jedná se především o vzduchotechnické zařízení 

umístěné v západní části objektu, jehož potrubí je vedené v interiéru u stropní konstrukce. 

Řešené odhlučnění potrubí a vzduchotechnického zařízení bude zpracováno specializovanou 

firmou v rámci provádění stavby jako studie odhlučnění stavby.  

 Strojní zařízení objektu není předmětem bakalářské práce. 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Pro snížení nároků na spotřebu a k ochraně tepla u projektovaného objektu, je 

v souladu s platnými normami navrženo zateplení nejšíř pláště. Větrání je v celém objektu 

řešeno řízeně s rekuperací tepla. Vytápění objektu je realizováno za pomocí tepelného 

čerpadla vzduch-vzduch.  

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

a orientace 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb. – O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.[5] Vstupy na pozemek do budovy 

vstupního objektu a prostory v interiéru jsou přizpůsobeny k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu.  

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Z provedených průzkumů nejsou doposud známy žádné vlivy vnějšího prostředí, které by 

ovlivňovaly stavbu vstupního objektu. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V rámci stavební lokality nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu 

z podloží. Získané údaje budou aktualizovány průzkumnými sondami před započetím 

výstavby a výsledky případně zohledněny ve změně projektové dokumentace. Jako proti-

radonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti pronikání 

radonu. 
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b) Ochrana před bludnými proudy: 

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Lokalita není zasažena žádným zdrojem hluku v okolí, který by převyšoval hodnoty 

předepsané platnou normou. Nejbližší silniční komunikace III. třídy s vyšším provozem 

automobilové a nákladní dopravy je vzdálená a od hluku odstíněna vzrostlými stromy.  

 

e) Protipovodňová opatření: 

 Stavba se nenachází v záplavovém území.  

B.10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a 

předpisů na ochranu obyvatelstva. 

B.11. Inženýrské stavby 

B.11.1. Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 Odvodnění území a zneškodnění odpadních vod je prováděno pomocí jednotné 

gravitační kanalizační sítě, která je ve vlastnictví obce Nový Dvůr. Odpadní vody 

z garážovaného stání a parkoviště budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin a poté 

odvedeny do jednotné kanalizační sítě. Napojení na veřejnou kanalizační síť bude provedenou 

novou kanalizační přípojkou. 

B.11.2. Zásobování vodou 

 Nový Dvůr je zásobován pitnou vodou skupinovým vodovodem Litulovice. Napojení 

vstupního objektu bude uskutečněno pomocí nově vystavěné přípojky vodovodní rozvod 

uvnitř areálu, z důvodu dostatečné kapacity realizované přípojky areálu Arboreta. 
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B.11.3. Zásobování energiemi 

 Obec Nový Dvůr je zásobován elektrickou energií z předávacích transformačních 

stanic ve správě ČEZ Distribuce a. s. Objekt bude připojen ke stávající TS Arboreta 

podzemním vedením. 

B.11.4. Řešení dopravy 

 Napojení na místní dopravní komunikaci III. Třídy je situováno na jižní hranici 

pozemku. Pěší vstup na pozemek se pak nachází od obce Nový Dvůr na jihozápadní straně 

pozemku. 

B.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Stávající zeleň na pozemku bude v oblasti staveniště vykácena a v rámci 

dokončovacích prací bude vysazena nová zeleň, která bude doplňovat původní uspořádání 

v požadovaném rozsahu. Zpevněné plochy v areálu jsou předmětem řešení studie provedené 

v ateliérové tvorbě III. Plochy chodníků před vstupním objektem budou realizovány 

v zámkové dlažbě. Ozeleněná střecha bude napojena na terén s vrstvou extenzivního 

substrátu, okolní plochy nespecifikované v koordinační situaci budou ponechány s přírodním 

zatravněním. 

B.11.6. Elektronické komunikace 

 Telefonní obslužnost obce je dostačující. Do objektu bude přivedena interní linka 

areálu.  

B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 Není předmětem bakalářské práce. 
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C. SITUACE STAVBY 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

 Není předmětem bakalářské práce 

C.2. Celkový situační výkres 

 Není předmětem bakalářské práce 

C.3. Koordinační situační výkres 

 Situační výkresy jsou součástí přílohy SVAZEK B – Architektonicko-stavební část, 

výkresy A01 – koordinační situace stavby a A02 – Vytyčovací situace stavby. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH  

 A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.Technická zpráva 

a) účel objektu: 

 Tato bakalářská práce zpracovává projekt reprezentativní budovy občanské 

vybavenosti, jehož hlavním účelem je vytvářet a otevírat hranici pozemku areálu Arboreta. 

Objekt bude zároveň sloužit jako veřejně přístupné sociální zařízení a kryté státní pro 

technický park arboreta. Objekt je kapacitně navržen tak, aby pokryl prostorové nároky 

běžného počtu návštěvníků arboreta, tomu odpovídá počet sociálních zařízení, navržený podle 

platných norem a předpisů. [5]  

 

b) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy: 

 V objektu se počítá s jedním trvalým zaměstnancem, pro jehož potřebu bylo 

zbudováno vlastní zázemí. Východní část objektu je schopna pojmout maximálně tři 

standardní golfové vozíky, které si budou moci návštěvníci areálu zapůjčit na prodejně. Dále 

je zde možné uskladnit a uzamknout bicykl, o maximální kapacitě 16 kol. K objektu dále 
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přiléhá parkoviště o kapacitě 146+3 parkovacích míst pro osobní automobily a maximálně      

4 autobusy. 

 Zastavěná plocha vstupního objektu činí 514 m
2
, celková užitná plocha je 250,25 m

2
. 

Obestavěný prostor stavby činí celkem 1537,2 m
3
. 

c) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu: 

 Umístění stavby na pozemku vzhledem k okolní zástavbě areálu vychází z průzkumů    

a analýz provedených v rámci ateliérové tvorby III. Při návrhu nového objektu bylo důležité 

v návrhu zachovat pohledové vztahy mezi nástupem a zámkem a nově navrhovanou budovou 

skleníku. V průběhu návrhu rozšiřování areálu došlo k rozšíření parkovacích ploch směrem 

dovnitř areálu a sejmutí stávajícího nevyhovujícího vstupního objektu. Při návrhu tvaru 

nového vstupního objektu bylo rozhodnuto o napojení na plánované poznávací okruhy. 

V návrhu bylo eliminováno křížení cest nově příchozích návštěvníků areálu s návštěvníky 

okruhů a snížení požadavků na rozptylové plochy elegantním překlenutím vstupu pochozí 

parabolickou střechou s vegetačním pokryvem. Střecha svým tvarem a pokryvem nenarušuje 

charakter krajiny. Pod parabolickou střechou se nalézá minimalistická krystalická formace 

lehkého obvodového pláště inspirovaná nedalekými lomy v areálu a jejich analogickým 

přizpůsobením do tvaru geody s jasně definovaným průchodem a směrem postupu 

návštěvníků budující jedinečnou atmosféru. Přes tento geometricky složitý tvar vnějšího 

pláště budova respektuje veškeré technické, hygienické a typologické požadavky na výstavbu. 

Budova se významným a symbolickým prvkem areálu, začleněného do struktury zástavby       

a vytváří s nimi pohledové osy.  

 Vnitřní uspořádání řešeného objektu vstupu je založeno na jednoduché                         

a minimalistické formě účelových prostor, promyšlené technické a funkční návaznosti bylo 

dosaženo k minimalizaci prostorových nároků a ekonomické výhodnosti. Budova má pouze 

jedno podlaží s bezbariérovým přístupem do všech místností. Budova je rozdělena dle funkce 

na tři části. Hlavní část budovy tvoří prodejna suvenýrů.  Na tento prostor navazují prostory 

skladu a zázemí zaměstnanců. V této části budovy, ovšem se samostatným vstupem se nalézá 

technické zázemí pro potřebné instalace, úklidová místnost s výlevkou a sociální zázemí pro 

veřejnost, navržené podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [5], 

rozpočítanou po celém areálu. Poslední část tvoří garážované stání pro tři golfová auta 
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k zapůjčení návštěvníkům pro usnadnění pohybu po rozsáhlém areálu, a také prostor pro 

uskladnění a uzamčení kol návštěvníků a uživatelů plánované cyklotrasy. Hlavní vstupy do 

objektu jsou umístěny na obou stranách areálu a prostor prodejny se tak stává průchozím. 

Mezi oběma částmi budovy prochází koridor, opatřený turniketem. Velkou předností interiér 

je fakt, že není limitován nosným systémem díky unikátnímu zastřešení samonosnou 

železobetonovou skořepinou a nabízí tak velkou variabilitu při změně funkce či prostorových 

nároků.  

 Atypické řešení střechy s pochozí terasou a schodištěm se v interiéru projevuje 

proměnlivou výškou, a přináší nevšední zážitek z návštěvy interiéru. Terasa s posezením na 

střeše otevírá panoramatické pohledy na vnitřní areál, z výšky 5,5 metrů nad terénem. Díky 

přesahu konstrukce nedochází k nadměrnému zahřívání lehkého obvodového pláště na 

ocelových nosnících a nepřiměřeným tepelným ziskům na straně interiéru. 

d) Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 1.NP budovy je navrženo pro bezbariérové užívání všech místnostní určených pro 

veřejnost. V budově je umístěna jedna toaleta určená pro osoby se sníženou schopností 

pohybu. 

 

e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost: 

 

- Příprava území a územní práce: Před započetím výstavby bude provedena skrývka 

ornice v tl. 20 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné 

terénní úpravy stavební parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části 

projektové dokumentace. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří 

únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně 

tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací 

základových konstrukcí. Výkopy je nutno zajistit před zaplavením dešťovou vodou 

drenáží, popřípadě bude voda odčerpána z výkopů.  

 

- Základová konstrukce: Základová konstrukce nosné skořepiny je dvěma 

masivními základovými pásy, uložených do hloubky 1,42 metrů pod terénem na 
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zhutněném štěrkovém loži o tloušťce 200 mm. Betonové pásy jsou tvořeny 

prostým hutným betonem C16/20. Prostor mezi základovými pásy zaujímá 

žebrová deska tloušťky 150 mm, která přenáší zatížení od obvodového pláště a 

dalších nenosných a výplňových konstrukcí. Na základových pásech a desce bude 

rozprostřena kluzná spára ve složení geotextilie, 2xPE folie, geotextilie, která bude 

přenášet vodorovné síly vznikající v konstrukci parabolického oblouku                  

a zabraňovat tak deformačním posunům v konstrukci.  

 

- Svislé nosné konstrukce jsou v návrhu stavby zastoupeny systémem lehkého 

obvodového pláště společnosti Schüco, jedná se o typ AOC 50 SGTS ve své 

variabilní variantě. Nosný systém je tvořen montovanou kloubově uloženou 

ocelovou konstrukcí schodnic ze svařovaných nosných obdélníkových trubek 

(průřez obdélník 120x60x4), doplněné o příčné nosné prvky (průřez obdélník 

100x60x4) na které jsou montovány nosné a kotevní profily společnosti Schüco, 

do kterých se v souladu s projektovou dokumentací osadí termoizolační panely 

Schüco Minotherm, nebo výplň z izolačního dvojskla. Tepelně technické posudky 

pro tuto konstrukci nebyly prováděny a nejsou dokládány. Garanci a záruku za 

vlastnosti systému lehkého obvodového pláště přejímá dodavatel systému. 

Garantovaným vlastnostmi pro výplň termoizolačního panelu je součinitel 

prostupu tepla  U= 0,23 [W/m
2
.K], čímž se blíží doporučeným hodnotám podle 

normy 730540-2. LOP vyhodnocen včetně průsvitných částí konstrukce fw < 0,5. 

 

- Skladba lehkého obvodového pláště:  Plexiglas Hi-Gloss   6 mm 

       Hliníkový plech             2 mm 

       Minerální vata            46 mm 

       Plexiglas Hi-Gloss   6 mm 

       Celková tloušťka                  60 mm 

        

- Vodorovné nosné konstrukce: Vodorovná nosná konstrukce na terénu bude 

provedena na betonové žebrové desce jako předpjatá železobetonová podlaha 

opatřená skladbou složenou z hydroizolace, tepelné izolace, separačních vrstev, 

anhydridu a nášlapné vrstvy.  

 



 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

36 

 

- Skladba podlahy:  Předpjatá ŽB deska              200mm 

    Elastodek 40 Special mineral               4 mm 

    PE fólie              0,1 mm 

    Isover Orsil N             120 mm 

    PE fólie              0,1 mm 

    Anhydritová směs              50 mm 

    Cementová stěrka podkladní             10 mm 

    Cementová stěrka vrchní             10 mm 

    Celková tloušťka        394,2 mm 

 

- Schodiště v exteriéru na parabolické střeše se nalézá schodiště sloužící k výstupu 

na terasu. Schodiště je navrženo jako zámečnický zakázkový výrobek ze 

svařovaných obdélníkových trubek s pochozí úpravou ve formě panelů 

z pororoštu. Jedná se tedy o celoocelovou konstrukci s pozinkovanou povrchovou 

úpravou. Schodiště je celkem čtyř ramenné, dvě ramena jsou nástupní a dvě 

výstupní. Ramena jsou pod sklonem 23° a 12°. Rozdílný úhel vychází t tvaru 

střechy, kdy se schodiště snaží maximálně kopírovat obrys paraboly 2°. Rozměry 

schodiště včetně terasy jsou 2000x5470x 39220 mm (délka x výška x šířka). 

Rozměry schodišťových stupňů jsou 300x1000x40 mm a 720x1000x40 mm  (šířka 

x délka x výška). Stupně jsou tvořeny pororoštovou konstrukcí v ocelovém rámu, 

uložené na schodnicích a přišroubované kotevními šrouby do upínacích profilů. 

Schodiště je opatřeno ocelovým lankovým zábradlím o výšce 1000 mm s madlem 

o průměru 50 mm z nerezové oceli. 

 

- Nosné konstrukce střešních plášťů Nosnou konstrukcí střešního pláště je 

parabolická železobetonová skořepina z betonu C30/37. Statický a výpočetní 

model byl určen pro návrh jako trojkloubový oblouk s táhlem uloženým po úrovní 

podlahy v železobetonové desce na kluzné spáře. Táhla jsou kotveny pod úrovní 

terénu v připravených kapsách se zabetonovanými roznášecími ocelovými profily. 

Ocelový kloub ve vrcholu oblouku je navržen z válcovaných profilů U200             

a ocelového tyčového profilu. Betonová skořepina je vyztužena na obou stranách 

průřezu o tloušťce 200 mm. Výpočet ani návrh kloubu není součásti bakalářské 

práce. 
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- Skladba střešního pláště Střešní plášť je navržený jako ozeleněná extenzivní 

střecha s vegetačním pokryvem, tvořeným primárně vysokými trávami. Řešení 

skladby vegetačního souvrství je provedeno systémem společnosti Optigreen. 

Bezpečnost střechy před pronikáním vody a vlhkosti zajišťuje vícestupňová 

hydroizolace ve skladbě souvrství, jedná se především o Elastek 50 Garden 

s vrstvou odolnou proti prorůstání kořenů, pojistnou Glastek 40 special mineral      

a expanzní asfaltový pás jako podkladní vrstvy izolací pro odvod vlhkosti. Střešní 

plášť je opatřen tepelnou izolací Restone Pura na straně interiéru v tloušťce 

200mm. Povrchová úprava interiéru je polymer-cementová stěrka imitující 

pohledový beton a navozující dojem přiznané konstrukce. 

 

- Skladba střešního pláště:  Polymer-cementová stěrka Difference 5 mm 

     Podkladní cementová vrstva   5 mm 

     TI Redstone Pura           200 mm 

     Lepidlo MCS          -  

     Železobetonová skořepina          200 mm 

     Glastek 40 special mineral   4 mm 

     Elastek 50 Garden    5 mm 

     Vodo-akumulační textilie optigreen SSV   10 mm  

     Lehký substrát optigreen                 100 mm 

     Celková tloušťka konstrukce          529 mm 

 

- Příčky Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy jako zděné ze zdiva Ytong P2-500 

v tloušťce 100 mm s rozměrem tvarovky 100 x 249 x 599 mm (š x v x d). A zdivo 

P2-500 tloušťky 150 mm s rozměrem tvarovky 150 x 249 x 599 mm (š x v x d) 

s povrchovou úpravou stěrky v dekoru pohledového betonu. 

 

- Skladba vnitřní příčky:   Krycí vrstva stěrky Pandomo K1              5 mm 

     Podkladní vrstva stěrky   5 mm 

     Zděná příčka Ytong           100 (150) mm 

     Podkladní vrstva stěrky   5 mm 

     Krycí vrstva stěrky Pandomo K1              5 mm 

     Celková tloušťka            120 (170) mm 
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Skladba je shodná pro obě varianty zděných příček užitých v interiéru. 

- Překlady Pro vnitřní příčky jsou zvoleny překlady Ytong v provedení pro nenosné 

zdivo v odpovídajících tloušťkách zdiva. Pro příčky P2-500 v tloušťce 100 mm je 

použit překlad Ytong NEP 10, o rozměrech 100x249x1250 mm (š x v x d) 

s maximální světlostí otvoru do 1010 mm a pro příčky šířky 150 mm je užit 

překlad NEP 15 s rozměry 150x249x125 mm (š x v x d). 

 

- Podlahy jsou v prvním nadzemním podlaží rozlišeny na podlahu v interiéru           

a vnější povrchovou úpravy zakrývající základovou desku.  

 

- Skladba podlahy:  Předpjatá ŽB deska              230mm 

    Glastek 40 Special mineral 2x              8 mm 

    PE fólie              0,1 mm 

    Isover Orsil N             120 mm 

    PE fólie              0,1 mm 

    Anhydritová směs              50 mm 

    Cementová stěrka podkladní             10 mm 

    Cementová stěrka vrchní             10 mm 

    Celková tloušťka        428,2 mm 

- Skladba zpevněné plochy: 

    Předpjatá ŽB Deska            230 mm 

    Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 2x           8 mm 

    Geotextilie Filtek                2 mm 

    Štěrkové lože                90 mm 

    Pískové lože                20mm 

    Betonová dlažba               40 mm 

    Celková tloušťka            428 mm 

      

- Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: V konstrukci podlahy je použita 

hydroizolace Glastek 40 Special mineral. Je to hydroizolace vyrobená z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina. Chrání spodní stavu 
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před zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě a radonu. Pás svými parametry 

odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby. Tato 

hydroizolace se opakuje jako pojistná hydroizolace ve skladbě střechy. 

V konstrukci střechy se dále umístěna hydroizolace typu Elastek 50 Garden 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou a s aditivy proti 

prorůstání kořenů z polyesterové rohože plošné hmotnosti 250 g/m2, který 

obsahuje aditiva zajišťující odolnost proti prorůstání kořenů.   

 

- Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace: Hlavní tepelně-izolační 

vrstva stavby je tvořena vnitřním zateplovacím systémem Redstone  580x380x200 

(š x v x d) lepené k podkladu speciálním lepidlem Redstone MCS. S čistě 

přírodními složkami dosahuje tepelné vodivosti 0,042 W/mK. Díky své kapilární  

a difúzní struktuře je deska schopna pohltit velká množství vody a opět je odevzdat 

při větrání. Tak zcela přirozeně reguluje kromě režimu teploty i režim vlhkosti      

v budově. Parotěsná zábrana, často tak jako tak stavebně technická slabina, je díky 

hydrofilním vlastnostem desky pura zbytečná. Lehký obvodový plášť je zateplen 

systémem Schüco Minotherm, jehož složení je popsáno výše. Tepelná izolace 

podlahy na terénu je navržena jako Isover N, v tloušťce 120 mm, jehož hodnota 

součinitele tepelné vodivosti λ je 0,036 Wm
-1

K
-1

. 

 

- Truhlářské výrobky: V interiéru stavby jsou truhlářské výrobky zastoupeny 

výplněmi dveřních otvorů výroby Solodoor jako falcové křídla Klasik plné 

v provedení povrchové úpravy  RAL, vyrobené z děrované dřevotřísky v levém      

a pravém provedení do ocelové zárubně podle výpisu tesařských výrobků. Dále je 

objekt vybaven 7 kabinami o rozměrech 1600x1100 vyrobených z vysokotlakého 

laminátu HPL tl. 10 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Dodavatele je firma 

Frajt, typ kabiny W631 s otevíráním dovnitř. 

 

- Klempířské výrobky: Klempířské výrobky jsou provedeny z plechu titan-zinku 

(TiZn) o tloušťce 0,8 mm dle ČSN 73 3610. Detailní specifikace jednotlivých 

výrobků je uvedena v příloze. Hlavní odvodový žlab je rozměrů 100x100 se 

zkosenou stranou pod úhlem 23°, aby plynule navazoval na tvar střechy. 
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- Zámečnické výrobky: Detailní specifikace zámečnických výrobků je popsána 

v příloze. Ve výčtu zámečnických výrobků se nalézá schodiště, které je navrženo 

jako zámečnický zakázkový výrobek ze svařovaných obdélníkových trubek 

s pochozí úpravou ve formě panelů z pororoštu. Jedná se tedy o celoocelovou 

konstrukci s pozinkovanou povrchovou úpravou. Schodiště je celkem čtyř 

ramenné, dvě ramena jsou nástupní a dvě výstupní. Ramena jsou pod sklonem 23° 

a 12°. Rozdílný úhel vychází t tvaru střechy, kdy se schodiště snaží maximálně 

kopírovat obrys paraboly 2°. Rozměry schodiště včetně terasy jsou 2000x5470x 

39220 mm (délka x výška x šířka). Rozměry schodišťových stupňů jsou 

300x1000x40 mm a 720x1000x40 mm (šířka x délka x výška). Stupně jsou 

tvořeny pororoštovou konstrukcí s výztuhou z páskové oceli po 25 cm v ocelovém 

rámu, uložené na schodnicích a přišroubované kotevními šrouby do upínacích 

profilů. Schodiště je opatřeno ocelovým lankovým zábradlím o výšce 1000 mm 

s madlem o průměru 50 mm z nerezové oceli. Schodiště stojí na ocelových 

podporách kotvených šrouby do nadbetonované konstrukce střechy opatřené 

smykovou výztuží (tzv. smykové kozlíky) pro přenos zatížení.  

Nosné prvky lehkého obvodového pláště bude dodán v rámci dodávky společnosti 

Schüco včetně kotevních prvků, krycích lišt a výplní otvorů. 

 

- Venkovní úpravy: Po dokončení stavby je nutné upravit terén pro zapojení objektu 

do návštěvnických okruhů. V místě stavby je sejmuta ornice v dostatečné hloubce 

pro provedení založení stavby. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou zpětně 

využity po dokončení stavby pro terénní úpravy. Zpevněné plochy chodníku budou 

řešeny dlažbou. Na stavebním pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, z nich 

některou budou vykáceny ještě před zahájením stavebních prací. Nově po 

dokončení výstavby objektu bude vysazeno několik nových stromů, které budou 

dotvářet kompozici parku arboreta. 

 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 Jednotlivé skladby stavebních konstrukcí objektu jsou navrženy v souladu 

s požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla dle platných předpisů. [11] Skladby 
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konstrukcí jsou detailně popsány v technické zprávě a rozkresleny a popsány v projektové 

dokumentaci stavby.  

g) Způsob založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu: 

 Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice v tl. 20 cm. Ornice bude        

v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy stavebních parcel. Výkopy 

budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou spáru prohlédne 

před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně 

dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou 

dokumentací základových konstrukcí. Výkopy je nutno zajistit před zaplavením dešťovou 

vodou drenáží, popřípadě bude voda odčerpána z výkopů. Základová konstrukce nosné 

skořepiny je dvěma masivními základovými pásy, uložených do hloubky 1,42 metrů pod 

terénem na zhutněném štěrkovém loži o tloušťce 200 mm. Betonové pásy jsou tvořeny 

prostým hutným betonem C16/20. Prostor mezi základovými pásy zaujímá žebrová deska 

tloušťky 150 mm, která přenáší zatížení od obvodového pláště a dalších nenosných                  

a výplňových konstrukcí. Na základových pásech a desce bude rozprostřena kluzná spára ve 

složení geotextilie, 2xPE folie, geotextilie, která bude přenášet vodorovné síly vznikající 

v konstrukci parabolického oblouku a zabraňovat tak deformačním posunům v konstrukci.  

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních úniků: 

 Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí ve svém okolí podle 

vyhlášky 381/2001. [9] Nakládání s odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce Nový 

Dvůr a podle vnitřních předpisů provozu arboreta v novém dvoře. V rámci stavební parcely 

budou umístěny nádoby na tříděný odpad po obou stranách areálu. Systém vytápění objektu 

nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v 

souladu se zákonem č.185/2001. Odpadní vody z parkoviště budou předčištěny odlučovači 

lehkých kapalin před přečerpáním do jednotné kanalizace obce. Při realizaci dojde ke vzniku 

odpadu skupiny č. 17. Stavební odpad se bude likvidovat povoleným způsobem.  

i) Dopravní řešení: 

 Dopravní napojení stavby je zajištěno silniční komunikací III. třídy ve směru na 

Opavu, na niž navazuje parkoviště areálu svou obslužnou komunikací. Z této komunikace 
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jsou na parkoviště dvě možnosti nájezdu. Parkoviště je navrženo na zpevněné asfaltové ploše, 

s prvky vysoké zeleně a obslužných chodníkem pro pěší. Kapacitně parkoviště pokryje 

potřeby areálu, nabídne nově 149 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho jsou 3 

parkovací místa určeny pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Dále je na 

parkovišti možno ustavit maximálně 4 běžné autobusy. Komunikace na parkovišti je 

obousměrná. 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti-radonová opatření: 

 Stavební parcely pro výstavbu vstupního objektu nejsou zasaženy záplavovým 

územím. V místě výstavby nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného 

území ani území se zvýšenou seizmicitou. Radonové měření není předmětem bakalářské 

práce. Z analýz provedených v ateliérové tvorbě III vyplývá pro území nízký radonový index. 

Ochrana vstupního objektu bude spočívat v návrhu hydroizolační vrstvy nad základovou 

konstrukcí s proti-radonovou charakteristikou. Silnice III. třídy je od objektu vzdálena            

a oddělena zelení. V návrhu tak není nutno uvažovat oproti-hlukových opatření. Skladba 

střechy je navržena z železobetonu o tloušťce 200 mm a izolovaná 100 mm substrátu a 200 

tepelnou izolací. Skladba vyhoví na akustické požadavky. Vegetační pokryv střechy pozitivně 

ovlivňuje teploty panující na povrchu střechy a umožňují lepší využívání nástřešní terasy. 

Vegetační souvrství navíc chrání konstrukci před vysokými teplotami, snižuje požadavky na 

dilataci objektu a chrání hydroizolační souvrství před UV zářením, čímž prodlužuje životnost 

stavby. 

k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 

[10]o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu a č. 591/2006 [11] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím ve 

výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 

před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 

podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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l) Zvláštní požadavky na vypracování výrobní dokumentace, na zhotovitele stavby, 

protokoly zakrývaných konstrukcí a případné kontrolní měření a zkoušky: 

 Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.1.2. Výkresová část 

 Viz. příloha SVAZEK B – Architektonicko-stavební část. 

D.1.1.3. Dokumenty podrobností 

 Viz. příloha SVAZEK B – Architektonicko-stavební část. 

D.1.2. Stavebně konstrukční část 

 Není předmětem bakalářské práce 

D.1.3. Požárně bezpečností řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

 Není předmětem bakalářské práce 

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není předmětem bakalářské práce 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Není předmětem bakalářské práce. 

E.2. Projekt zpracovaný báňským projektem 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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4. ZÁVĚR 

 Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby 

objektu, který byl výsledkem předcházející urbanisticko-architektonické studie vstupního 

objektu areálu arboreta v Novém Dvoře. Studie území byla zpracována již v ateliérové tvorbě 

III a studie stavby v rámci ateliérové tvorby IV, jež byl dále zpracováván jako dokumentace 

pro stavební povolení v předmětu ateliérová tvorba Va. V rámci mnou vybrané specializace – 

architektury, byla dále zpracována dílčí část objektu jako architektonický detail fasády            

a terasy ozeleněné střechy. 

 V původním architektonickém návrhu došlo k několika rozporům s technickými 

možnostmi soudobého stavitelství. Návrh parabolické pochozí střechy z monolitického 

železobetonu o rozponu 48 metrů se ukázal jako technicky složitý problém z důvodu tepelné 

roztažnosti materiálu. Objekt byl tak přepracován z výpočtového modelu dvakrát vetknutého 

oblouku  do modelu trojkloubového oblouku s táhlem. Takto byl objekt zmenšen a rozdělen 

vložením ocelového kloubu do konstrukce a jejím stažením v základech ocelovými táhly 

kotvených do válcovaných U profilů.  

 Přínos této práce vidím v rozvoji svých znalostí z oboru architektury a pozemního 

stavitelství, které jsem nabyl při hledání a tvorbě řešení úkolů pří návrhu takto atypické 

stavby. K rozvoji znalostí došlo nejen odbornými konzultacemi s odborníky z oboru 

architektury a pozemního stavitelství, ale také z oboru konstrukcí a také samostudiem 

existujících konstrukčních řešení.  
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