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Němeček, A.: Polyfunkční dům v Ostravě - Mariánských Horách. Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s. 47, 

Vedoucí práce: Ing. arch. Renata Májková 

 Předmětem  bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby na 

objekt polyfunkčního domu v Ostravě. Bakalářská práce navazuje na předcházející projekty 

předmětu ateliérová tvorba II  (architektonická studie) a ateliérová tvorba Va (dokumentace 

pro stavební povolení). Cílem práce bylo vytvoření moderní polyfunkční stavby odpovídající 

sídlu projekční firmy s malou kavárnou, galerií a luxusním bytem patřící řediteli firmy.       

Klíčová slova: polyfunkční dům, podzemní parkování, projekční kacelář, galerie, kavárna 

 

 

 

Abstract 

Němeček, A.: Polyfunctional building in Ostrava - Mariánské Hory. Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Fakulta stavební, Faculty of Civil 

Engineering, 2015, s. 47, Supervisor: Ing. arch. Renata Májková 

 

 The subject of the bachelor thesis is the development project for polyfunctional 

building in Ostrava. Bachelor thesis is a continuation of previous project works ATT II 

(architectural study) and ATT Va (documentation for building permit). The goal was to create 

contemporary polyfunctional building, that would correspond with the headquarters of design 

firm with small cafe, gallery and luxury apartment, that belongs director of the firm.  

Key words: polyfunctional building, undergroud parking, design firm, gallery, cafe 
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Seznam použitého značení 
 

ČSN    značení české technické normy  

ČSN EN    harmonizovaná Evropská norma  

Sb.    sbírky zákonů  

č.         číslo  

ul.    ulice  

SO     stavební objekt  

NP    nadzemní podlaží  

PP    podzemní podlaží  

U    součinitel prostupu tepla  

tl.     tloušťka  

mm    milimetr  

m     metr běžný  

m2     metr čtverečný  

m3    metr krychlový  

m. n. m.    nadmořská výška  

Kč     Koruna česká  

EPS     pěnový polystyren  

XPS    extrudovaný polystyren  

C xx/xx    beton, válcová/krychelná pevnost  

ŽB     železobeton  

DN    jmenovitý průměr  

RAL    stupnice barevných odstínů 
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Úvod 
 

 Obsahem  bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provádění stavby na 

novostavbu polyfunkčního domu v Ostravě. Bakalářská práce vznikla na základě 

předcházejících projektů z předmětu ateliérová tvorba II  (architektonická studie) a ateliérová 

tvorba Va (dokumentace pro stavební povolení). Cílem práce bylo vytvoření moderní 

polyfunkční stavby odpovídající sídlu projekční firmy s malou kavárnou, galerií a luxusním 

bytem patřící řediteli firmy.       

 Výsledný návrh se snaží dosáhnout optimálního zastavění ve stávající proluce v ulici 

Mojmírovců v Ostravě. Navržený dům reaguje na okolní zástavbu a výškově ji nepřevyšuje. 

Vzhledem k požadavkům na parkování je součástí stavby podzemní parkoviště s 9 

parkovacími místy. Vjezd do podzemního parkoviště je z důvodu šířky budovy zajištěn 

pomocí autovýtahu. Z důvodu variability půdorysu byla zvolena  nosná konstrukce z 

železobetonového skeletu.     

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. V textové části najdeme popis 

území, na kterém se objekt nachází, průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu. 

Samotná dokumentace se pak nachází ve výkresové části.  
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A. Průvodní správa 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 Název stavby:   Polyfunkční dům v Mariánských Horách 

Předmět stavby:  Novostavba polyfunkčního domu 

Místo stavby:   ulice Mojmírovců, Mariánské Hory, Ostrava, 709 00 

Katastrální území:  Ostrava 

Parcely pro výstavbu číslo:    p.č. 191 a 833, k.ú. : Ostrava 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Jméno / název: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Sídlo stavebníka: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno:   Adam Němeček 

Sídlo:   B. Dvorského 4, Prostějov, 796 04 

Telefon / fax:  777 578 783 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů        
  

Vstupními podklady byly: 

- snímek z katastru nemovitostí 

- průzkum lokality, fotodokumentace 

-příslušné právní předpisy a normy 
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A.3 Údaje o území          
   

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem dokumentace je novostavba polyfunkčního domu v proluce,  která se nachází na 

parcele č.191 a č. 891, k.ú. Ostrava. Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na blízko centra 

Mariánských Hor v Ostravě. Bytový dům je umístěn u průběžné místní komunikace. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Dotčený objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Z hlediska 

životního prostředí se nenachází v přírodní rezervaci ani nijak v tomto ohledu v chráněném 

území. Dům nezasahuje do záplavového území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Projektová dokumentace neřeší. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl–li vydán územní souhlas 

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 

 

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, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití pozemku je v souladu s platným Územním plánem obce. Projektová dokumentace 

splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném 

znění. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V průběhu 

projektových prací nebyla zajišťována žádná vyjádření dotčených orgánů. 

 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Nejsou známy výjimky a úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy podmiňující investice. 

 

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

Jedná se o následující p.č. 191, 833 a také parcely sousedící s těmito pozemky, které jsou 

zastavěné: p.č. 1112, 164. 

 

 

A.4  Údaje o stavbě          
  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt bude realizován jako novostavba 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o polyfunkční stavbu s kavárnou, galerií, projekční kanceláří a jedním bytem. 

Podzemní podlaží je využíváno jako parkoviště.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

Stavba není kulturní památkou. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny technické požadavky na stavbu. Objekt je navržen jako bezbariérový. Objekt 

splňuje požadavky platné vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívaní stavby. 

 

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

právních předpisů 

Všechny známé požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. V objektu se 

nepožaduje vytvořit opatření vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

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

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

Zastavěná plocha:                                   350,8 m2 

Užitková plocha nových prostor:            1058,2 m2 

Počet podlaží:                                         5(1 podzemní, 4 nadzemní)    

Počet parkovacích míst:                          podzemní parkoviště- 9, před objektem- 6  

           

 

 



15 

 

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.) 

Stavba vyvolá nároky na elektrickou energii, spotřebu vody a dešťovou a splaškovou 

kanalizaci. Proto budou vybudovány příslušné přípojky elektrického vedení, vodovodu a 

kanalizací. 

 

 

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

projektové práce, termín dokončení projektu pro SP  02/2015 

zahájení stavby (po stavebním povolení stavby)  odhad  12/2015 

dokončení stavby       08/2016 

 

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavbu objektu jsou 36 mil. Kč 

 

 

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

 

Stavbu lze rozčlenit na tyto stavební objekty: 

 

    - SO 01 Samotný objekt s podzemním parkováním  

 - SO 02 Prostor dvora (není předmětem řešení) 

 - SO 03 Oplocení (není předmětem řešení) 

 - SO 04 Komunikace a zpevněné plochy (není předmětem řešení)  

 - SO 05 Sadové úpravy (není předmětem řešení)   
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 -SO 06 Přípojka kanalizace dešťové (není předmětem řešení)  

 - SO 07 Přípojka kanalizace splaškové (není předmětem řešení)  

 - SO 08 Přípojka vodovodu (není předmětem řešení)  

 - SO 09 Přípojka elektrického vedení (není předmětem řešení)  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby         
  

a)    Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem dokumentace je novostavba polyfunkčního domu, který se nachází na parcele 

č.191 a č. 891, k.ú. Ostrava. Pozemek se nachází v proluce sousedící s domy na p.č. 1112, 

164. Pozemek je se nachází na rovině a má přímý přístup ke komunikaci. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum: Z geologické mapy vyplývá, že objekt bude založen na podloží, které je 

tvořeno převážně písčito-hlinitými až hlínito-písčitými horninami. Hydrogeologický 

průzkum: Tento průzkum není předmětem bakalářské práce, proto je před začátkem hloubení 

základů přizvat geologa, který ověří vhodnost zvoleného způsobu založení, případně doporučí 

jiný způsob. 

 

c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v blízkosti žádného bezpečnostního pásma.  

 

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

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v území zasaženém důlní činností.  

 

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

poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry zůstanou 

nezměněny, stavba bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace, která se nachází 

v blízkosti pozemku.  
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f)    Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební parcela kde vznikne plánovaná stavba je bez dřevin a objektů. Plocha určena k 

výstavbě objektu je pokryta asfaltovým povrchem, který bude před zahájením výstavby 

odstraněn. 

 

g)    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa (dočasné nebo trvalé) 

Projektová dokumentace neřeší – objekt nezasahuje do záboru zemědělských pozemků nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na komunikaci, která vede přímo před pozemkem. Objekt bude dále 

napojen na stávající inženýrské sítě, tedy na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrické 

vedení a na dešťovou kanalizaci.  

 

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

Stavba nebude mít žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, ani vyvolané investice. 

Související investici bude oprava veřejného chodníku přilehlého k hranici stavebního 

pozemku. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                       

Jedná se o polyfunkční stavbu s kavárnou, galerií, projekční kanceláří a jedním bytem. 

Podzemní podlaží je využíváno jako parkoviště.  

 

Funkční jednotky:  

  -Galerie     70,3  m2      

            -Kavárna       97,6  m2       

  -Projekční kancelář             198,2  m2      

  -Vedení proj. kanceláře        195,3  m2      

-Byt (4+1)                       182,8  m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska se stavební pozemek se nachází v obci Ostrava, část Mariánské 

Hory. Stavební parcela se nachází v blízkosti ulice 28. října. Daná lokalita je tedy velmi dobře 

přístupná občanské vybavenosti a celkové technické i dopravní infrastruktuře. Z hlediska 

urbanismu se stavba snaží co nejšetrněji zasáhnout do stávající městské zástavby a doplnit její 

strukturu. Řešení nabídne veřejnosti možnost rozšíření služeb v dané lokalitě a poskytne také 

nadstandardní bydlení.  

Vstupů do stavebního objektu č. 01 je celkem 5 - hlavní vstup do objektu, vstup do kavárny a 

galerie z ulice, vstup do kavárny a galerie z nádvoří. Všechny vstupy jsou řešeny 

bezbariérově. Součástí objektu je taktéž vjezd do podzemních garáží řešený pomocí 

hydraulického výtahu pro automobily. 

 



20 

 

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

 Stavební objekt je navržen v pravoúhlém půdorysném tvaru, tak aby působil v proluce 

co nejpřirozenějším dojmem. Jedná se o pětipodlažní budovu, přičemž jedno podlaží se 

nachází v podzemním prostoru a čtyři jsou nadzemní. V podzemních garážích jsou řešeny 

parkovací prostory využitelné pro majitele bytového prostoru,pracovníky nebytových prostor 

a návštěvníky budovy. V prvním nadzemním podlaží je navržena kavárna a galerií s možností 

průchodu až na nádvoří, kde je plánováno v letních měsících také posezení a možnost výstav. 

Projekční kancelář a její vedení je koncipováno do druhého a třetího nadzemního podlaží, 

které je přístupno schodištěm či osobním výtahem. Čtvrté nadzemní podlaží poskytuje jeden 

nadstandardní byt.               

 Konstrukční řešení objektu je navrženo jako monolitický železobetonový skelet s 

průvlaky pouze v příčném směru. Zdivo obvodových a vnitřních svislých konstrukcí je 

tvořeno tvárnicemi Porotherm.       

 Architektonické řešení návrhu vzešlo z prvotních analýz stavební studie provedené v 

rámci Ateliérové tvorby II a je odrazem moderní městské zástavby snažící se o účelné a 

funkční využití prostoru v proluce. Z architektonického hlediska se snaží respektovat 

podmínky okolní zástavby a zároveň se snaží, aby vzhled odpovídal modernímu sídlu 

projekční kanceláře. Celá stavba je navržena jako celistvá hmota vyplňující prostor stávající 

proluky. Fasáda je kontaktně zateplena a na ní nanesena epoxidová stěrka, která imituje beton. 

Barevné řešení se snaží zachovat jednoduchost celé stavby a proto cementová stěrka je v 

barvě světle šedého betonu. Cílem architektonického návrhu bylo vyhovět investorovi v jeho 

požadavcích na estetické a provozní řešení a zároveň citlivě zapracovat stavbu do okolní 

zástavby tak, aby nedošlo k narušení hmot okolních objektů. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu nebude probíhat výroba. Provozní řešení můžeme rozdělit na tyty provozy: galerie, 

kavárna, projekční kancelář, bytová jednotka. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena jako bezbariérová. Přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím je 

plynulý a bez překonávání výškových rozdílů. Objekt je navržen dle Vyhlášky č. 398/2009 
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Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V 

rámci podzemního parkování je navrženo jedno parkovací místo pro invalidy . Dále jsou 

zřízena WC pro invalidy, které vyhovují požadovaným kritériím na velikost a vybavení 

kabiny. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při užívání objektu se bude řídit ustanoveními platných právních a 

technických předpisů, zvláště nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při práci musí být dodrženy všechny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci uvedené 

v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Základové konstrukce celé stavby jsou provedeny z železobetonových patek a pásů. 

Podzemní část objektu je celá odlitá z monolitického železobetonu, stěny o tloušťce 400mm. 

Nosné prvky tvoří v celé výšce objektu ŽB sloupy o rozměrech 400x400mm, monolitické 

průvlaky v příčném směru o rozměrech 400x400mm a monolitické železobetonové desky o 

tloušťkách 220mm. Střešní konstrukce je jednoplášťová a je taktéž provedena ze 

železobetonové desky o tloušťce 220mm a na ni je nainstalován střešní systémem DEKROOF 

02. Zdivo obvodových a vnitřních svislých konstrukcí je tvořeno tvárnicemi Porotherm. 

Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny hlinkovými okny a dveřmi firmy REYNAERS. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Osazení nových technických zařízení budou řešeny v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektů. 
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 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) technické řešení výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů: 

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není předmětem 

bakalářské práce. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 

Voda na hašení v případě požárů bude zebezpečena prostřednictvím blízkého hydrantu na 

ulici.  

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby: 

Řeší požární zpráva, která není předmětem bakalářské práce 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Do těsné blízkosti objektu vede příjezdová komunikace, která je zpevněná a vyhovuje  

požadavkům pro příjezd požárních vozidel. (dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.) 

 

B.2.9 Zásadní hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 

norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve W/m2K 

jsou splněny. (viz. přílohy) 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Ve všech 

místnostech je navrženo buď nucené větrání vzduchotechnikou nebo je možné větrat 

přirozeně okny. Vytápění objektu bude zajištěno centrálním elektrickým kotlem s rozvodem 

do všech nadzemních podlaží objektu. Osvětlení denním i umělým osvětlením je navrženo 

tak, aby vyhovovalo světelným podmínkám dle norem. Bezpečnost práce a zdraví bude v 

souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování 

odpadů bude v souladu z vyhláškou 381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý 

odpad. Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani 

stavební činností nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v 

prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. 

Splašková a dešťová  kanalizace bude napojena na městskou kanalizaci. U objektu nedochází 

k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň objekt 

nezabraňuje proslunění sousedních objektů.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě řešeno. 

Spodní vody jsou v dostatečné hloubce, aby nenarušovaly základy stavby a i celý objekt. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením elektroinstalace. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Geologický průzkum stavební parcely neprokázal existenci seizmicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Dokumentace pro provádění stavby, je zpracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. - o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů a s nařízením vlády 272/2011 Sb. o 
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ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osazením kvalitními okny a 

zateplením fasády bude objekt chráněn proti venkovnímu hluku zejména z dopravy. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo povodňovou oblast . 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Řešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na přilehlé 

ulici Mojmírovců. Jedná se o napojení veřejného vodovodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci 

a kabelové vedení NN. Všechna připojení technické infrastruktury budou samostatně 

vybudována a napojena v průběhu stavebních prací. Výkopové práce budou provedeny v 

souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. Samotný návrh technického zařízení 

budovy není součástí řešení bakalářské práce. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení v rámci řešeného objektu se týká vjezdu do podzemní garáží, které je 

zajištěno pomocí hydraulického výtahu pro automobily, vjezdem z ulice Mojmírovců. 

Rozměry výtahového prostoru a světlá výška výtahu jsou navrženy dle technických 

požadavků automobilů.. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající přilehlou 

komunikaci – ulice Mojmírovců. 

 

c) Doprava v klidu 

Součástí řešení projektu je návrh podzemního podlaží objektu sloužící jako parkovací plochy. 

Ty jsou přístupné pomocí hydraulického výtahu pro automobily, osobního výtahu a schodiště. 

Veškeré návrhy parkovacích ploch a komunikací byly projektovány dle normy ČSN 73 6056 

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a normou ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nenachází žádné cyklistické stezky, pouze původní chodník přímo před 

objektem. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Nebudou prováděny žádné větší terénní úpravy, pouze se zpevní plocha nádvoří za objektem. 

 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci projektu nebudou vysazovány vegetační prvky. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není řešeno žádné biotechnické opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a její ochrana 
 

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

Ovzduší 

V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může byt ovlivněna v období 

výstavby v důsledku navýšeni prašnosti při výstavbě (např. stavební práce, doprava materiálů, 

činnost stavebních mechanizmů apod.). Toto znečištění bude s ohledem na rozsah 

prováděných prací malé intenzity s lokálním významem. 

Míru znečištění ovzduší lze minimalizovat dodržováním následujících opatření: 

• důsledné řízení stavebních prací 

• optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních automobilů 

• čištění a kropení místních dopravních komunikací 

• minimalizování dodávky prašných materiálů (využití progresivních technologií) a nutné 

prašné materiály budou dopravovány v uzavřených nádobách (kontejnerech). 

• pravidelné čištěni staveniště a stavebních mechanismů. 

Dodržovaní výše uvedených opatření zajišťuje zhotovitel stavby (respektive odpovědný 

zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí). Kontrolu provádí objednatel nebo jim pověřený 

stavební a technicky dozor.Dodržováním výše uvedených opatření lze míru znečištění, 

respektive vliv na ovzduší, při výstavbě považovat za nepodstatný. 

K zajištění minimalizace vlivů na ovzduší v době výstavby lze formulovat následující 

doporučeni: 

• zhotovitel bude pravidelně zajišťovat čistotu příjezdových a místních komunikaci, které 

budou znečištěny z titulu stavebních prací, 

• zhotovitel bude provádět kropení staveniště a místních komunikací v případě nepříznivých 

klimatických podmínek 

• zhotovitel bude provádět stavební práce v nezbytném rozsahu 
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Objekt je vytápěn elektrickým kotlem, což nejsou zdroje znečištění ovzduší a další zdroje 

znečištění ovzduší nejsou známy. 

 

Hluk 

Samotný objekt nevytváří nadměrný hluk, protože v objektu je galerie, kavárna, projekční 

kancelář a byt. Samotný objekt je chráněn proti hluku kvalitními okny a kvalitními 

obvodovými konstrukcemi. 

 

Voda 

Stavbou objektu nedojde ke znečištění povrchových a spodních vod. Při výstavbě učiní 

dodavatel stavby opatření, aby k výše zmiňovanému nemohlo dojít. 

 

Odpady 

Splaškové vody jsou svedeny do městské splaškové kanalizace. Při stavbě objektu bude 

postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. Při postupu řešení 

odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady. Obecně 

odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu použít, bude 

likvidován dle plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Roztříděný odpad a 

zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený odpad bude 

dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 zákona 

o odpadech.Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů. 

  

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

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

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, protože respektuje všechna 

nařízení vydaná pro tuto lokalitu. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

protože se v ní nevyskytuje. 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

jiných právních předpisů 

Stavba objektu nevyvolá nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V objektu se nezřizují žádné kryty ani jiná zařízení systému ochrany obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Základové konstrukce celé stavby jsou provedeny z železobetonových patek a pásů. 

Podzemní část objektu je celá odlita z monolitického železobetonu, stěny o tloušťce 400mm. 

Nosné prvky tvoří v celé výšce objektu ŽB sloupy o rozměrech 400x400mm, monolitické 

průvlaky v příčném směru o rozměrech 400x400mm a monolitické železobetonové desky o 

tloušťkách 220mm. Střešní konstrukce je jednoplášťová a je taktéž provedena ze 

železobetonové desky o tloušťce 220mm a na ni je nainstalován střešním systémem 

DEKROOF 02. Zdivo obvodových a vnitřních svislých konstrukcí je tvořeno tvárnicemi 

Porotherm. Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny hlinkovými okny a dveřmi firmy 

REYNAERS. Veškeré výše zmíněné materiály je možné dopravit až ke stavbě pomocí 

nákladních automobilů, jeřábu, autodomíchávačů a drobné techniky. 
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b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci na ulici Mojmírovců.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Budovaná stavba nebude mít žádný větší vliv na okolní stavby. Bude pouze nutné 

dobetonovat základy sousedních staveb do stejné výšky základové spáry jako nový objekt. A 

také je možné, že kvalita ovzduší v lokalitě může byt ovlivněna v období výstavby v důsledku 

navýšení prašnosti při výstavbě. Dodržováním opatření lze míru znečištění, respektive vliv na 

ovzduší, při výstavbě považovat za nepodstatný. 

 

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

Plocha určena k výstavbě objektu je pouze pokryta asfaltovým povrchem, který bude před 

zahájením výstavby odstraněn. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné nebo trvalé) 

Při provádění zemních a výkopových práci bude nutno provést dočasné zábory části přilehlé 

komunikace – ulice Mojmírovců. Po dokončení zemních a výkopových práci, dokončení 

výstavby spodní stavby nebudou dočasné zábory místní komunikace na ulici Mojmírovců již 

potřebné a proběhne jejich odstranění. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při stavbě objektu bude postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. 

Při postupu řešení odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání 

s odpady. Obecně odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu 

použít, bude likvidován dle plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. 
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Roztříděný odpad a zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený 

odpad bude dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 

odst. 3 zákona o odpadech.Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Potřebný přísun zemin pro násypy bude použit z výkopových prací. Přebytek bude odvážen 

na skládku. 

 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u 

přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. 

 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

 

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen 

požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v 

souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za 

práci s jednotlivými mechanismy. Práce na stavbě se budou řídit zejména následujícími 

vyhláškami a předpisy: 

- vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb. 

- ČSN 738101 - Lešení, společná ustanovení 

- ČSN 738102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 738106 - Ochranné a záchytné konstrukce 

Dále bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle §15 zákona č.309/2006 Sb. Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není předmětem bakalářské práce. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba se nedotkne veřejných zájmů a ani nemá negativní vliv na bezbariérové užívání v 

okolí objektu. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Začátek výstavby je předpokládán na prosinec roku 2015. Lhůta výstavby je navržena 

projektantem na základě zkušeností s ohledem na náklady stavby a podmínky realizace, jakož 

i vzhledem k náročnosti stavby. Lhůta výstavby je uvažována v délce max. 24 měsíců. Tato 

lhůta bude upřesněna po projednání investora a dodavatele stavby smluvním vztahem. 
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C. Situační výkresy 
 

- Situační výkresy jsou doloženy v samostatné příloze. C01 Architektonická situace 

        C02 Koordinační situace 

        C03 Vytyčovací výkres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení  

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň,kapacitní údaje 

Jedná se o polyfunkční stavbu s kavárnou, galerií, projekční kanceláří a jedním bytem. 

Podzemní podlaží je využíváno jako parkoviště.  

 

    

  -Počet podlaží             4 NP+1 PP    

            -Zastavěná plocha                 365,6 m2      

            -parkování                              9 parkovacích míst v podzemním parkovišti +

      možnost parkovat před budovou      

  

Funkční jednotky:  

  -Galerie    70,3  m2      

            -Kavárna    97,6  m2       

  -Projekční kancelář            198,2  m2      

  -Vedení proj. kanceláře        195,3  m2      

-Byt (4+1)                       182,8  m2 
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení stavby 

 Stavební objekt je navržen v pravoúhlém půdorysném tvaru, tak aby působil v proluce 

co nejpřirozenějším dojmem. Jedná se o pětipodlažní budovu, přičemž jedno podlaží se 

nacházejí v podzemním prostoru a čtyři jsou nadzemní. V podzemních garážích jsou řešeny 

parkovací prostory využitelné pro majitele bytového prostoru,pracovníky nebytových prostor 

a návštěvníky budovy. V prvním nadzemním podlaží je navržena kavárna a galerií s možností 

průchodu až na nádvoří, kde je plánováno v letních měsících také posezení a možnost výstav. 

Projekční kancelář a její vedení je koncipováno do druhého a třetího nadzemního podlaží, 

které je přístupno schodištěm či osobním výtahem. Čtvrté nadzemní podlaží poskytuje jeden 

nadstandardní byt.          

 Architektonické řešení návrhu vzešlo z prvotních analýz stavební studie provedené v 

rámci Ateliérové tvorby II a je odrazem moderní městské zástavby snažící se o účelné a 

funkční využití prostoru v proluce.Z architektonického hlediska se snaží respektovat 

podmínky okolní zástavby a zároveň se snaží, aby vzhled odpovídal modernímu sídlu 

projekční kanceláře. Celá stavba je navržena jako celistvá hmota vyplňující prostor stávající 

proluky. Fasáda je kontaktně zateplena a na ní nanesena epoxidová stěrka, která imituje beton. 

Barevné řešení se snaží zachovat jednoduchost celé stavby a proto cementová stěrka je v 

barvě světle šedého betonu.. Cílem architektonického návrhu bylo vyhovět investorovi v jeho 

požadavcích na estetické a provozní řešení a zároveň citlivě zapracovat stavbu do okolní 

zástavby tak, aby nedošlo k narušení hmot okolních objektů.    

 Stavba je navržena jako bezbariérová. Přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím 

je plynulý a bez překonávání výškových rozdílů. Objekt je navržen dle Vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V 

rámci podzemního parkování je navrženo jedno parkovací místo pro invalidy . Dále jsou 

zřízena WC pro invalidy, které vyhovují požadovaným kritériím na velikost a vybavení 

kabiny. 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V objektu nebude probíhat výroba. Provozní řešení můžeme rozdělit na tyty provozy: 

galerie, kavárna, projekční kancelář, bytová jednotka. Kavárna s galerií jsou provozně 

variabilní, protože mohou mít spojený nebo oddělený provoz jak ve vnitř tak vně budovy , 

např. když je potřeba při určitých akcích nebo při rozdílných pracovních hodinách.  Provoz 

kavárny je navrhován jen na drobné občerstvení a přípravu jednodušších jídel, proto navazuje 
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na malou přípravnu, která také slouží jako sklad. Provoz projekční kanceláře pro zaměstnance 

je řešen jednoduše jako open space office, který je přístupný z chodby, kde se nachází 

záchody a sklad. Vedení projekční kanceláře koncipováno jako 3 hlavní celky (zasedací 

místnost, 2 větší kanceláře pro vedoucí pracovníky), které navazují na sekretariát. 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Vytyčení objektu podle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních prací a 

výkopů budou provedeny přípravné zemní práce a odstranění původního betonového povrchu. 

Vytyčí se inženýrské sítě. Pro podzemní parkování se provedou výkopy jámy. Stavební jámu 

je nutné zapažit. Při zemních pracích se bude dbát na ochranu proti poškození okolních 

objektů, se kterými pozemek sousedí. Hladina podzemní vody je předpokládána několik 

metrů pod základovou spárou.  

 

Základové práce 

 Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořeni dvoustupňovými 

monolitickými patkami z železobetonu, pod nosnými monolitickými železobetonovými 

stěnami jsou železobetonové základové pásy. Pod objektem vybudována deska tloušťky 

200mm, která je vyztužena KARI sítí. Před prováděním základu je nutno provést prostupy a 

drážky pro inženýrské sítě. Dále budou dobetonovány základy okolních budov do stejné 

výšky základové spáry jako objekt nový tak, aby nedocházelo k přitěžování základové půdy 

navzájem od objektů. 

 

Svislé konstrukce 

 Nosná svislá konstrukce objektu je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem 

se sloupy 400 x 400 mm. Svislé nosná konstrukce schodiště je provedena z Porotherm 38 

P+D. Svislé nosné konstrukce výtahu,  jsou tvořeny z důvodu únosnosti železobetonem. 

Nenosné svislé konstrukce jsou provedeny z  Porotherm 38 P+D, Porotherm 14 P+D, 

Porotherm 8 P+D.  
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Vodorovné konstrukce 

 Nosnou konstrukci stropu tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 220 mm, 

která je podporována monolitickými železobetonovými průvlaky pouze v příčném směru o 

rozměrech 400 x 400 mm. Jako překlady nad otvory jsou použity překlady Porotherm KP 7. 

 

 

Schodišťové konstrukce a výtahy 

 Schodiště je navržené jak trojramenné, monolitické z železobetonu, které je uloženo 

do bočních nosných stěn. V objektu se  nachází 2 výtahy. Osobní hydraulický výtah o 

rozměrech kabiny 1100 x 1400 mm značky SKYLIFT. A hydraulický autovýtah o rozměrech 

kabiny 5000 x 2300 mm značky GMW.  

 

Střešní konstrukce 

 

 Střešní konstrukce je tvořena vodorovnou nosnou konstrukcí, kterou tvoří ŽB deska o 

tl. 220 mm. Skladba střechy navržena jako systém DEKROOF 02. (viz. skladba střechy) 

 

Podlahy 

 

 Skladba podlah je uvedena ve výpisu skladeb. Podlahy splňují akustické a tepelné 

požadavky.  V objektu jsou navrženy 3 typy podlah- velkoformátové dlaždice, plovoucí 

podlaha, stěrka.  

 

Podhledy 

 

 V celé budově, kromě 1.PP je pod stropem zavěšen sádrokartonový podhled. Tento 

podhled je tvořen systémem RIGIPS.  

 

Tepelná izolace – zvuková izolace 

 Skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Skladby splňují akustické a tepelné 

požadavky. 
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Úpravy vnějších povrchů 

 

 Vnější povrch bude proveden z epoxidové stěrky firmy NĚMEC ve světle šedé barvě. 

Stěrka bude imitovat betonový povrch. Tato stěrka je velice odolná vůči vodě. Pro absolutní 

jistotu proti nasáknutí bude na stěrku nanesena ještě ochranná vrstva.    

 

Úpravy vnitřních povrchů 

 

 Vnitřní úpravou zdiva je vápeno-cementová omítka. Keramické obklady v 

hygienických zařízeních jsou lepeny na omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány 

spárovací hmotou. 

 

Klempířské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Truhlářské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Vzduchotechnika a klima místností 

 

 Většina místností má možnost přirozeného větrání. Ostatní místnosti jsou větrány 

nuceně přes ventilační šachty v objektu. V budově bude možnost klimatizovat pobytové 

místnosti.  
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5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
 

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

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví. 

 Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou 

pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost 

přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

 Uživatel stavby dostane příručku na správnou a bezpečnou obsluhu všech zařízení, 
kterými objekt disponuje. 

 

 

6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění 

 

 Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve 

W/m2K jsou splněny. Tepelné posudky vybraných konstrukcí viz. přílohy. 

 Osvětlení denním i umělým osvětlením je navrženo tak, aby vyhovovalo světelným 

podmínkám dle norem. 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

  

 Požární bezpečnost není předmětem bakalářské práce. Potřebnou dokumentaci  

vypracuje autorizovaný technik. 
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b)  Výkresová část 

 

- Výkresová dokumentace je doložena v samostatné příloze 

 

Č. výkresu   Název výkresu       Měřítko  

C 1.1.    ARCHITEKTONICKÁ SITUACE             1:200 

C 1.2.   KOORDINAČNÍ SITUACE           1:200 

C 1.3.   VYTYČOVACÍ VÝKRES                                               1:200 

D 1.1.   PŮDORYS ZÁKLADŮ          1:50 

D 2.1.   PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.2.    PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.3.    PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 3.1.          ŘEZ A- A´                                  1:50 

D 3.2.         ŘEZ B- B´                                         1:50 

D 4.1.    PŮDORYS STŘECHY               1:50 

D 5.1.               POHLED JIH           1:100 

D 5.2.   POHLED SEVER                 1:100 

D 6.1.   VÝPIS PRVKŮ                         - 

D 7.1.          VIZUALIZACE                         - 

D 8.1.          ARCHITEKTONICKÝ DETAIL                            -           

D 9.1.          INTERIÉR                                 - 

 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 -není předmětem bakalářské práce  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

-není předmětem bakalářské práce  
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D.1.4 Technika a prostředí staveb 

-není předmětem bakalářské práce  

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

-není předmětem bakalářské práce  
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E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů.           

Není předmětem bakalářské práce 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce 
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Závěr 

 V rámci bakalářské práce byla vypracována částečná projektová dokumentace pro 

provedení stavby dle zadání bakalářské práce. Svou práci jsem řešil po stránce 

architektonické, estetické, technické i ekonomické. Tato práce se snaží o zvýšení kvality 

veřejného prostoru a zatraktivnit tak danou lokalitu a její nejbližší okolí.    

 Při vypracovávání bakalářské práce jsem využíval vědomosti a zkušenosti nabyté při 

studiu a díky konzultacím s vedoucím práce a dalšími specialisty mi dala mnoho nových 

poznatků, které využiji v následujícím studiu a praxi.  
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