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1 ÚVOD 

 
Náplní bakalářské práce bylo vypracování prováděcí dokumentace budovy 

nahrávacího studia s klubem v městském obvodě Slezská Ostrava. 

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování realizační dokumentace části pozemního 

stavitelství. 

Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textovou část tvoří teoretická 

základna problematiky, průvodní zpráva, technická zpráva, seznam literatury, seznam 

norem a přílohy. 

Průvodní zpráva obsahuje základní identifikační údaje o objektu, stávající využití 

pozemku,  informace o provedených průzkumech na pozemku atd. 

Technická zpráva pak informuje o detailnějším zpracování architektonického a 

konstrukčního řešení stavebních konstrukcí 

Grafická část bakalářské práce zahrnuje stavební výkresy uvedené v seznamu 

výkresové části. V přílohách jsou obsaženy výpisy prvků, vizualizace a specifikace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 TEORETICKÁ ZÁKLADNA 

 

2.1 Charakteristika m
 
 

Slezská Ostrava vznikla ve 13. století. Obvod je

v Ostravské pánvi. 

Městský obvod Slezská Ostrava je svou rozlohou 4175 hektar

Ostravy. Zahrnuje osm katastrálních území 

Hrušov, Koblov, Kunčičky, Kun

kilometrů, na šířku 4km a sahá od Vrbice k

V samotné Slezské Ostravě žije 7750 obyvatel.

Až do roku 1919 m

zemědělských vesnic na pravém b

uhlí v roce 1763. Těžba uhlí byla atributem Slezské Ostravy až po za

Století. Po ukončení těžební 

průmyslu. 

V současnosti je celý obvod plynofikován, na mnohých místech odkanalizován. 

Životní prostředí se zlepšilo tak, že v

 

Obr. č

 

2.2 Historie městského obvodu Slezská Ostrava
 

Slezská Ostrava je pravd

jmenovala pouze Ostrava, ale na konci 13. Století nacházíme záznamy o Slovanské 

Ostravě (Wändische Ostrau). Od 15. Století se všeobecn
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Charakteristika městského obvodu Slezská Ostrava

Slezská Ostrava vznikla ve 13. století. Obvod je součástí města Ostravy a nalézá se 

stský obvod Slezská Ostrava je svou rozlohou 4175 hektarů nejv

Ostravy. Zahrnuje osm katastrálních území – Slezskou Ostravu, Antošovice, He

č čky, Kunčice nad Ostravicí a Muglinov. Na délku má tém

ku 4km a sahá od Vrbice k Vratimovu. Obvod má přes 20

samotné Slezské Ostravě žije 7750 obyvatel. 

Až do roku 1919 měla tato část města přídomek Polská. K

ch vesnic na pravém břehu Ostravice v průmyslovou oblast došlo po objevení 

žba uhlí byla atributem Slezské Ostravy až po za

ěžební činnosti vznikly v areálech bývalých dol

asnosti je celý obvod plynofikován, na mnohých místech odkanalizován. 

edí se zlepšilo tak, že v řece Ostravici lze chytat ryby.  

 

Obr. č.1- Znak Slezské Ostravy 

ěstského obvodu Slezská Ostrava 

Slezská Ostrava je pravděpodobně jednou z nejstarších obcí na Ostravsku. P

jmenovala pouze Ostrava, ale na konci 13. Století nacházíme záznamy o Slovanské 

 (Wändische Ostrau). Od 15. Století se všeobecně vžil název Polská Ostrava. 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

PROBLEMATIKY 

stského obvodu Slezská Ostrava 

ěsta Ostravy a nalézá se 

ů největším obvodem 

Slezskou Ostravu, Antošovice, Heřmanice, 

Ostravicí a Muglinov. Na délku má téměř 19 

Vratimovu. Obvod má přes 20 000 obyvatel. 

ídomek Polská. K proměně původně 

myslovou oblast došlo po objevení 

žba uhlí byla atributem Slezské Ostravy až po začátku 90.let 20. 

areálech bývalých dolů firmy lehkého 

asnosti je celý obvod plynofikován, na mnohých místech odkanalizován. 

nejstarších obcí na Ostravsku. Původně se 

jmenovala pouze Ostrava, ale na konci 13. Století nacházíme záznamy o Slovanské 

 vžil název Polská Ostrava. 
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V roce 1904 se místní radní rozhodli přejmenovat obec na Slezskou Ostravu. Oficiálně se 

tento název začal užívat až v roce 1919, tedy po vzniku Československa. 

Obec je poprvé připomínána roku 1229 v listině papeže Řehoře IX. Její význam se 

prudce zvýšil spolu se vznikem knížecího hradu, stojícího na strategickém soutoku 

Ostravice a Lučiny; ten byl poprvé zmiňován v roce 1297. Střežil státní polskou hranici a 

významnou obchodní cestu ze Saska přes Opavu, Ostravu a Těšín do Krakova. Jeho 

význam byl oslaben po roce 1327, kdy se Těšínsko stalo lénem českého království. 

Držitelé Slezské Ostravy se rychle střídali. Od počátku 16.století ji vlastnil rod 

Sedlnických. V té době byl hrad přestavěn na renesanční zámek, v němž několikrát zasedal 

zemský sněm. Za třicetileté války byla obec několikrát vypleněna. Sedlničtí roku 1714 

panství i se zámkem prodali habsburskému vojevůdci Jindřichu Vilému Vlčkovi z Dobré 

Zemice. Tento šlechtický rod později přijal německou podobu jmena Wilczek. 

Slezskoostravské panství zůstalo v jejich držení až do roku 1848. 

V části obce zvané Burňa bylo v roce 1763 nalezeno kamenné uhlí. Vytrvale se 

traduje, že jeho nálezcem byl kovář Keltička ze Zámostí, který právě v Burni vlastnil pole. 

Přesnější historické výzkumy prokázaly, že Keltička nebyl první. Skutečná těžba uhlí 

nastala až po roce 1828, kdy byly ve Vítkovicích založeny železárny, které se staly 

největším smluvním odběratelem uhlí z Wilczkových dolů. Dále zde začali hloubit jámy a 

těžit uhlí hrabě Hugo Salm-Reifferscheidt, Salomon Meyer Rothschild, bratři Gutmannové 

a Josef Zwierzina. Tito konkurenti na sebe v době takzvaného divokého kapitalismu silně 

nevražili. Dokonce se stávalo, že si zkušební jámy navzájem zasypávali. Spory byly řešeny 

takzvanou demarkační a deliminační smlouvou z roku 1848, která přesně vymezila hranice 

důlních polí, čímž většina sporů utichla. Časem byly k Slezské Ostravě připojeny další 

obce: Zámostí, Hladnov, Podborčí, Zárubek. 

Ve Slezské Ostravě se nebývalým tempem začaly stavět kolonie pro horníky a důlní 

úředníky. V roce 1880 měla obec téměř 23 tisíc obyvatel, z toho čtyři pětiny žily právě 

v koloniích. Ve zdejších dolech bylo zaměstnáno přes devět tisíc horníků. V té době 

získala Slezská Ostrava podobu města. Postaveno zde bylo šestnáct obecných a 

měšťanských škol, učitelský ústav, dívčí lyceum, hudební škola, nemocnice a další 

objekty. 

V roce 1879 získala Slezská Ostrava statut městyse, po první světové válce byla 

povýšena na město a oficiálně přejmenována z Polské Ostravy na Slezskou. Vedení 

radnice v té době hrdě připomínalo, že Slezská Ostrava je největším hornickým městem 

v Československu a největším českým městem až po Prostějov. Dokonce se uvažovalo 
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o vytvoření takzvané Velké slezské Ostravy. Po německém záboru v roce 1939 však bylo 

město direktivně připojeno k Moravské Ostravě. Tak to zůstalo dodnes. 

 

2.3 Památky a zajímavosti Slezské Ostravy 
 
 
Kostel sv. Josefa 

Kostel sv. Josefa, jehož spolupatronkou je Panna Maria Karmelská, vznikl v letech 

1780-1783 na místě původního dřevěného kostela Svatého Jíří. Jedná se o pozdně barokní 

stavbu ovlivněnou klasicismem. Na hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie 

s Jezulátkem. V roce 1913 musel být v důsledku poddolování uzavřen (klesl o 8 metrů). V 

letech 1913-1928 probíhalo jeho zpevnění. Na opravu byl použit železobetonový věněc, 

lana a železná kostra. Nově postavená věž byla rovněž ze železa, ale kvuli vzhledu byla 

obezděna dutými cihlami. Znovu otevřen byl v roce 1929. Použitá technologie záchrany 

činí z kostela technickou zvláštnost. 

 
 

 
       Obr. č.2- Kostel sv. josefa 

 
 

Slezskoostravská radnice 

Radnicí je od roku 1990. Je to jedna z mála dochovaných budov původní zástavby 

Slezské Ostravy – Zámostí. Budova radnice byla postavena podle návrhu architekta 

Viktorina Šulce v letech 1911-1913. Je postavena v pozdně historizujícím slohu 
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kombinující formy české novo renesance s jinými historizujícími prvky a zejména 

v interiérech doplněnými o secesní tvarosloví. 

 

 

   Obr. č.3- Slezskoostravská radnice 

 

Slezskoostravský hrad 

Byl postaven ve druhé polovině 13. Století u brodiště poblíž soutoku dvou řek 

Lučiny a Ostravice. Jeho účelem byla ochrana zemské stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín 

do Krakova. Již ve 13. století byl obehnán 4 metry vysokou a 2,5 m širokou zdí. Roku 

1327 přestal být hraniční pevností. Když slezská vévodství, včetně těšínského, připadla 

jako léno českým zemím. V roce 1508 byl hrad koupen Janem Sedlnickým z Choltic, který 

v letech 1534-1548 hrad přestavěl na zámek. Z té doby pochází brána s věží, které se jako 

jediné dochovaly až do současné doby. Roku 1621 vydrancovala město i zámek neapolská 

vojska. Další rabování nastalo v letech 1626 Dány a 1628 Valdštejnovými vojsky. Roku 

1714 přesel zámek do vlastnictví rodu Wilczků, kteří jej drželi až do roku 1945, kdy byl 

vyvlastněn. Těžbou uhlí v okolí zámku jej však vědomě zničili. Prakticky od počátku 20. 

století docházelo k chátráni budovy. V důsledku poddolovaní poklesl hrad asi o 16 metrů a 

15. Února 1945 byl na něj dokonce vydán demoliční výměr.  

Chátrající hrad koupilo město Ostrava a po nákladné rekonstrukci počátkem roku 

2004 jej zachránilo. Pro veřejnost byl otevřen v květnu téhož roku. Hrad nyní slouží 

k pořádání kulturních akcí. Každoročně se tam koná například festival Colours of Ostrava 

nebo Shakespearovské slavnosti. 

Dostat se k němu je možné z Černé louky přes Lávku unie. 

Dnešní podobě hradu dominuje vstupní brána s věží, která tvoří nejvyšší budovu 

komplexu. S ní spojený prostor podkrovní galerie v přízemí obsahuje malý sál. Na nádvoří  
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nalezneme hradní tvrz a hradní studnu s fontánou. V suterénu tvrze je strašidelný sklep a 

obrovská sladkovodní akvária. 

 

 

        Obr. č.4- Slezskoostravský hrad 

 

Další památky a turistické cíle: 

 

 Vodárna v Hladnově 

 Tank číslo 051 

 Liskova vila 

 Bludný balvan v Kunčicích 

 Halda Ema 

 Kelčiccká kovárna 

 Slezskoostravská galerie  

 Zoologická zahrada Ostrava 

 
                        Obr. č.5- Prostorová mapa zajímavostí 
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2.4 Druh občanské vybavenosti 
 

Rozsáhlou síť školských zařízení v obvodu tvoří školy mateřské, základní, střední i   

vysoké – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity na Chitussiho ulici a Vysoká škola 

podnikání na Michálkovické ulici. 

Kulturní vyžití občanů zajišťuje síť místních knihoven a dva kulturní domy. 

Světské duchovní skladby všech hudebních slohů, skladby starých mistrů i úpravy 

lidových písní a děl současných autorů má ve svém repertoáru Pěvecké sdružení Slezská 

Ostrava. Věhlas si získaly komorní koncerty, pořádané od roku 1999 v Obřadní síni 

Slezskoostravské radnice. 

Od roku 2008 je součástí radnice také Slezskoostravská galerie. Nabízí široké 

spektrum výstav od výtvarného umění, přes architekturu až po fotografii. 

Sportovní fanoušci z celé republiky mohou navštívit slavný slezskoostravský 

stadion Bazaly, jehož kapacita přesahuje 19 000 míst pro diváky. 

U vodního zálivu bývalé štěrkovny v Koblově se nachází pláž naturistů,patřící 

k největším a nejkrásnějším svého druhu v České republice. 

 

2.5 Širší vztahy 
 

Dopravní dostupnost k této oblasti je řešena po ulici Podzámčí, která de dále 

napouje na silnici Těšínskou. Z ulice podzámčí je navržen sjezd do podzemních garáží. 

Dopravní infrastruktura v rámci městské hromadné dopravy je dostupná z ulice Podzámčí i 

z ulice Těšínské.  

Docházková vzdálenost od zastávek MHD je přibližně 5 minut. Docházková 

vzdálenost do centra je do 10 min. Autobusové nádraží je vzdáleno 24 min. Hlavní vlakové 

nádraží je vzdáleno 3,1 km a letiště Mošnov je vzdálené 20km. 

 Dojezdová vzdálenost od okolních větších měst je :  Opava 34 km, Bohumín 

12km, Olomouc 96 km, Frýdek-Místek 20km. 

V rámci Ateliérové tvorby III byla řešena studie zastavění této oblasti. Byly zde 

navrženy bytové domy, administrativní budovy, vzdělávací centrum a technologický park. 

Je zde zohledněna pomyslná spojnice mezi kostelem a Slezskoostravským hradem, která 

rozděluje oblast na dvě části. V ose spojnice byla navržena promenáda, která propojuje 
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horní a dolní náměstí. Právě na dolním náměstí v jižní časti oblasti se nachází řešený 

komplex dvou budov Nahrávacího studia s klubem. 

 

         

 

Obr. č.6- Výsledný návrh zastavění oblasti s vyznačením polohy 

    řešené budovy Nahrávacího studia s klubem 
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3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

3.1 Identifikační údaje 
 

Název akce:    Nahrávací studio s klubem 

Místo stavby:    Podzámčí 20, Slezská Ostrava, 726 00 

Parcela číslo:    525 

Kraj:     Moravskoslezský 

Stavební úřad:    Slezská Ostrava 

Stupeň PD:    projektová dokumentace pro stavební povolení 

Druh stavby:       novostavba 

Účel stavby:    Klub s nahrávacím studiem a barem 

Investor:    VŠB – TU Ostrava 

     Fakulta stavební  

     Ludvíka Podéště 1875 

                                    Ostrava - Poruba, 708 33  

Dodavatel stavby:   bude vybrán v soutěži 

Zpracovatel dokumentace:   Ivana Gavendová 

     Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

 Fakulta stavební  

Vedoucí DP:    Ing. Arch. Aleš Vojtasík 

Konzultant DP:   Ing. Michal Hamala 

     

 

3.2 Údaje o využití a zastavěnosti území, majetkoprávní vztahy 
 

Plocha pozemku:                                                    2150,0 m² 

Zastavěná plocha domem:                                                    875,0 m² 

Zpevněné plochy:                                                          596,8 m² 

Celková zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:       1471,8 m² 

Obestavěný prostor:           3588  m3 
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Stavbou dotčené parcely se nacházejí v těsné blízkosti Slezskoostravského hradu. 

Parcely 92, 93 ,94. V současné době je pozemek zatravněn a rostou zde stromy a křoviny. 

Pozemek je mírně svažitý a nachází se u ulice Podzámčí. Z této ulice bude realizována 

příjezdová cesta k objektu. Po provedení výkopových prací je nutno přivolat stavební 

dozor k prověření základové spáry. 

 

3.3 Přehled podkladů,  provedených průzkumech, napojení na      
            dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Podklady k projektu: 

 platný Územní plán města Ostravy 

 Katastrální mapa  měřítko 1:1000 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Výkres sítí 

 Elaborát ateliérová tvorba IV 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Proběhla pouze 

vizuální prohlídka. Dále byl zhodnocen stavebně-architektonický charakter staveb a 

objektů v blízkém okolí, včetně pořízení fotodokumentace. 

Inženýrské sítě vodovodu a kanalizace, na něž bude objekt napojen, jsou vedeny pod ulicí 

Podzámčí. Dále bude objekt napojen na vedení nízkého napětí. Připojení na 

telekomunikační síť se povede podle dohody s dodavatelem této služby. 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu přes příjezdovou komunikaci ulice 

Podzámčí. Tak bude realizována doprava materiálů potřebných ke stavbě. V budově je 

navrženo podzemní parkování. Další možnost parkování je ve dvoře objektu. Jiná 

parkovací místa už nebudou na pozemku realizována, jelikož je pozemek z převážné části 

zastavěn. V případě nutnosti je možnost odstavit vůz na parkovišti u Slezskoostravského 

hradu nebo pod hřbitovem. 

 

 

3.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Podmínky stanovené ze strany dotčených orgánů, organizací a správců sítí byly 

v průběhu kompletace projektové dokumentace zapracovány a dodrženy. 
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3.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

       V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb. [3], o technických požadavcích na stavby a normativní předpisy závazné dle této 

vyhlášky. 

 Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce 

č.499/2006 Sb.[1], o dokumentaci staveb . 

 

 

3.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí 

 

Podle územního plánu města Ostrava je zadané území určeno pro zástavbu. Návrh 

výstavby Klubu s nahrávacím studiem akceptuje požadavky územního plánu.  

 

 

3.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území 

 

Na stavební pozemek bude během výstavby zajištěn přístup z místní komunikace 

ulice Podzámčí. Na této ulici dojde rovněž k napojení stavebních přípojek vody a 

elektrické energie. Po celou dobu výstavby bude zajištěna dodávka vody a elektrické 

energie pomocí stavebních přípojek, které budou provedeny před započetím výstavby 

Napojení na veřejné inženýrské sítě je povoleno. Před zahájením prací budou s investorem 

vyřešeny otázky vymezení ploch pro zařízení staveniště včetně skládek materiálů a 

odpadů. Novostavbou Klubu nedojde k zásahu do okolních staveb. Časové vazby vyplývají 

z  časových představ investora o vlastní výstavbě. V okolí stavby se uvažuje s další 

výstavbou. 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

22 
 

3.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací 
 

Zahájení stavby:   zatím není stanoveno 

Ukončení stavby:   zatím není stanoveno 

Stavba bude prováděna:  na základě výběrového řízení 

Autorský dozor:   na základě výběrového řízení 

 

Provádění prací bude koordinovat stavbyvedoucí. Uvažuje-li se s více dodavateli na 

stavbě, bude ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Dle harmonogramu stavebních 

prací a použitých technologií bude prováděn postup výstavby. 

 

 

3.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  
 
 

Nahrávací studio s klubem je navrženo jako komplex dvou budov. Čtyř podlažní 

budova, kde se nachází bar, šatna, sociální zázemí v 1. NP,  prostory nahrávacího studia 

v 2.NP, a sídlo rádia ve 3. NP. Budova klubu je řešena jako jednopodlažní. Pod celým 

komplexem jsou navrženy podzemní garáže. 

 

Statistické údaje: 

Výměra pozemku:            2150,0 m2      

Zastavěná plocha objektu:  875,0 m2   

Zpevněná plocha:     596 m2 

Zatravněné plocha:    450  m2 

Celkové náklady:            15 000 000,- Kč 

. 
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4 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 

4.1.1 Zhodnocení staveniště 
 

Pozemek se nachází v blízkosti Slezskoostravského hradu a je mírně svažitý. Terén 

bude upraven do roviny vybudování parkovacích ploch a samotného přístupu do objektu z 

náměstí. Veškeré dostupné inženýrské sítě jsou vedeny na ulici Podzámčí. Jedná se o 

inženýrské sítě splaškové kanalizace, veřejné sítě plynovodu, vodovodu a kabelového 

vedení NN elektrické energie. Základová půda je tvořena hlinitou až mírně jílovitou 

zeminou. Po provedení výkopových prací je nutno přivolat stavební dozor k prověření 

základové spáry. Pozemek je zarostlý křovinami a stromy. 

Stavební práce budou realizovány dodavatelským způsobem na základě výběrového 

řízení zorganizovaného investorem. Na staveništi budou zřízeny sklady materiálu a 

sociální buňky pro pracovníky. Celé staveniště bude oploceno proti vniknutí cizích osob. 

Na staveniště bude přivedena stavební přípojka vody a elektřiny. Vstup na pozemek bude 

umožněn z ulice Podzámčí 

 

 

4.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě 
pozemků s ní souvisejících 

 
 

Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 

Umístění objektu je v souladu s územním plánem města Ostravy 

Novostavba se začleňuje do okolní zástavby. Jednou stranou kopíruje ulici 

Podzámčí a druhou stranou linii náměstí. 

Jedná se o komplex dvou budov vzájemně propojených podzemními garážemi a 

spojovacím krčkem v 1. nadzemním podlaží. Dominantní je třípodlažní budova, která je 

tvořena prosklenou fasádou. Celkový dojem umocňují hliníkové rošty, které dodávají 

budově výraz a částečně chrání před sluncem. Obě budovy jsou ve vzájemném kontrastu 

ale přitom působí uceleným dojmem. Vstup je z jihovýchodní strany, přímo z náměstí. 

Vstup je řešen bezbariérově. V 1. nadzemním podlaží je navržena vstupní hala, ze které se 
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dostaneme do prostor baru, šatny a skladu. Jsou zde řešeny sociální zařízení, které slouží 

jak pro návštěvníky baru, tak pro návštěvníky klubu. Je zde i bezbariérové wc. Halou se 

dále dostaneme spojovacím krčkem do budovy klubu. Klub byl navržen pro pořádání 

menších koncertů s možností nahrávání. Proto je zde navržena prosklená místnost, pro 

umístění potřebného vybavení. Dále je zde pódium, které lze variabilně přizpůsobit pomocí 

posuvných příček. Pod celou budovou je navrženo podzemní parkoviště, kde je 20 stání. 

Odtud pak vede schodiště a výtah do nadzemních pater. Ve 2. nadzemním podlaží je 

navržena recepce, dvě nahrávací studia propojena mixážní místností, odpočinková 

místnost, kancelář, sklad, kuchyňka a wc. Ve 3.nadzemním podlaží je navrženo sídlo rádia. 

Je zde recepce, studio, střižna, namlouvací místnost, 6 kanceláří, zasedací místnost, 

technická místnost, kuchyňka a wc.  

 

4.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 

 

4.3.1 Zemní práce 
 

Výkopy pro základové pasy budou provedeny strojně s ručním dočištěním 

základových patek.  Vykopaná zemina bude z části použita na terénní úpravy a zbytek 

odvezen a uložen na skládce zeminy. Ornice bude ze staveniště odstraněna v tl. 30cm. Část 

ornice bude zpětně využita při sadových a terénních úpravách po dokončení stavby. 

Podzemní voda se nachází v dostatečné hloubce a neohrožuje prováděné zemní práce. 

 

4.3.2 Základy a podkladní betony 
 

Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry, výskyt radonu taky 

nebyl objeven. Objekt je založen na základových patkách ze železobetonu čtvercového 

půdorysu 1000 x 1000 mm z betonu C20/25. V řezu budou provedeny jako jednostupňové. 

Pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami jsou navrženy základové pasy hloubky 1 m. 

Krytí výztuže bude zajištěno pomocí distančníků. Betonová směs bude vyrobena 

v betonárce a poté dovezena na stavbu. Směs musí být po celém objemu zhutněna a 

zarovnána. Před provedením základů musí být dokončená montáž ležatých svodů 

kanalizace. Po provedení základů musí následovat nutná technologická přestávka a musí 

byt dodrženy zásady ošetřování betonu.  
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4.3.3 Svislé nosné konstrukce 
 

Nosný systém je tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem tvořeným 

sloupy a průvlaky. Vstupní část  a spojovací krček je vyzděn z tvárnic Porotherm 400 P+D. 

Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic POROTHERM 30 P+D na MV a POROTHERM AKU 

24 P+D na MV. Překlady Porotherm 23,8 a ocelové z válcovaných nosníků (viz. 

specifikace překladů (Výkresová stavební část půdorysů). 

 

4.3.4 Příčky 
 
Ve všech podlažích jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek POROTHEM 

11,5 a 6,5 P+D na maltu vápennou. 

 

4.3.5 Podlahy 
 

Podrobné specifikace druhů podlah pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v příloze 

Skladby podlah. Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce místností 

(viz Výkresová stavební část). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace 

dle projektu jednotlivých profesí.  

 

4.3.6 Stropní nosné konstrukce 
 

Konstrukce stropu je tvořena z železobetonových průvlaků o rozměru 400x500 a 

železobetonové prefabrikované desky tloušťky 300mm. Množství a profily výztuže bude 

stanoveno statickým výpočtem. 

 

4.3.7 Nosné překlady 
 

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady Porotherm 23.5 (viz 

specifikace překladů Výkresová část).  

 

4.3.8 Schodiště 
 

Mezi jednotlivými podlažími je konstrukce spojující různé výškové úrovně řešena 

přímočarým tříramenným levotočivým schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: 
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železobetonová monolitická deska tloušťky 150 mm. Mezipodesta je uložena do vnitřní 

nosné stěny a do stěny výtahové šachty, spodní konec pak zabetonován do podlahy 

s vlastním základem. Stupně jsou nadbetonovány (C20/25). Schodiště má ocelové zábradlí 

s dřevěným madlem ve výšce 1,1m. Schéma schodiště je znázorněno na Výkresové 

stavební části– Řez domem. 

 

4.3.9 Zastřešení 
 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou. Nosná 

konstrukce je identická s nosnou konstrukcí stropů v nižších podlažích. Tedy 

prefabrikovaná železobetonová o celkové tloušťce 300mm. Střešní rovina je ukončená 

atikou. Odvodnění je řešeno dovnitř dispozice s různými spády střešního pláště a dvou 

střešních vtoků. 

 

4.3.10 Podhledy 
 

Podhledy budou tvořeny sádrokartonovým systémem Knauf s deskou GKB 15 mm 

na zavěšeném ocelovém roštu 80. 

 

4.3.11 Výplně otvorů 
 

Okenní otvory budou řešeny pomocí hliníkového fasádního okenního systému 

Schuco se dvojeným uspořádáním středovému těsnění. Vchodové dveře budou řešeny 

v systému SCHUCO a budou bezbariérově upraveny. Vnitřní dveře budou dřevěné 

dýhované od fy SAPELI.(viz výpis oken a dveří). 

 

4.3.12 Omítky 
 
ˇ Na všech zděných stěnách bude použita omítka dvouvrstvá, štuková BAUMIT. 

Všechny omítky budou provedeny v odstínech bílé barvy. 

 

4.3.13 Obklady 
 

V místnostech hygienického zařízení a v kuchyňkách jsou navrženy keramické 

obklady. Umístění obkladů viz. výkresy půdorysů a legendy místností. Velikost 

obkladaček a jejich barevné provedení bude specifikováno investorem. 
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4.3.14 Klempířské výrobky 
 

Veškeré klempířské prvky použité na stavbě jsou vyrobeny z bezúdržbového plechu 

Lindab. Patří mezi ně oplechování parapetů a atik. Fasádní rošty budou hliníkové od firmy 

Tahokov. 

 

4.3.15 Venkovní úpravy 
 

Podél objektu je navržen okapový chodník šíře 500 mm z kačírku frakce 8-22 mm. 

Přístupový chodník společně s parkovacím stáním pro automobily je vydlážděn zámkovou 

betonovou dlažbou tloušťky 60 mm. Chodník je lemován zahradním obrubníkem. V okolí 

stavby bude zachována původní vzrostlá zeleň, která bude doplněna o nové stromy dle 

výkresu - Situace.   

 

4.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Veškeré dostupné inženýrské sítě jsou vedeny na ulici Podzámčí. Jedná se o 

inženýrské sítě splaškové kanalizace, veřejné sítě plynovodu, vodovodu a kabelového 

vedení NN elektrické energie. Na sítě je možno se napojit po dohodě s majiteli sítí. 

Budoucí umístění jednotlivých přípojek je zobrazeno ve Výkresové části Koordinační 

situace.  

 

4.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 
Objekt má napojení na dopravní komunikaci – ulice Podzámčí, která se pak 

napojuje na ulici Těšínskou. Na tuto ulici bude vybudován vjezd a přístup pro pěší po 

zpevněné komunikaci během stavby. Napojení na stavební přípojky vody a elektřiny po 

dohodě se správci sítí. 

 

4.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba není škodlivá pro životní prostředí a její provoz nebude nijak zdravotně 

závadný. Na stavbě budou použity běžné technologie stavebních prací v souladu s 
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ochranou životního prostředí, tak aby nebylo nijak poškozováno. V okolí stavby bude 

zachována původní vzrostlá zeleň, která bude doplněna o nové stromy dle výkresu situace. 

Odpad vzniklý při výstavbě objektu bude shromažďován v kontejnerech a dle potřeby 

odvážen na nejbližší skládku stavebního materiálu. 

 

 

4.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 

 

Budova klubu i radia je plně přístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb[2].  

 

 

4.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 

 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Proběhla pouze 

vizuální prohlídka. Dále byl zhodnocen stavebně-architektonický charakter staveb a 

objektů v blízkém okolí, včetně pořízení fotodokumentace 

Inženýrské sítě vodovodu a kanalizace, na něž bude objekt napojen, jsou vedeny pod ulicí 

Podzámčí. Dále bude objekt napojen na vedení nízkého napětí. Připojení na 

telekomunikační síť se povede podle dohody s dodavatelem této služby. 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu přes příjezdovou komunikaci ulice 

Podzámčí. Tak bude realizována doprava materiálů potřebných ke stavbě. V budově je 

navrženo podzemní parkování. Další možnost parkování je ve dvoře objektu. Jiná 

parkovací místa už nebudou na pozemku realizována, jelikož je pozemek z převážné části 

zastavěn. V případě nutnosti je možnost odstavit vůz na parkovišti u Slezskoostravského 

hradu nebo pod hřbitovem. 

 

 

4.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

 

K vytyčení stavby bylo využito údajů z katastrální mapy. Polohopisné zaměření se 

provede za pomocí bodů 5614 a 5618 PPBP 
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Souřadnicový systém JTSK, výškový systém B.p.v. 

Výškový bod ±0,000 = 1.NP = 217,350 m.n.m. 

 

 
 

4.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

 

Není navrženo členění stavby. 

 

 

4.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení 

 

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Při provozu klubu a nahrávacího 

studia bude dodržen noční klid od 22:00. Při provádění stavby nebudou provedeny žádná 

opatření na ochranu okolí. Bude dodržována přiměřená pracovní doba, která bude 

maximálně od 6 00 do 18:00. 

  

 

4.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 
 

Během provádění výstavby objektu bude dodržována bezpečnost a ochrana zdraví 

na staveništích dle vyhlášky bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně úrazu 

elektrickým proudem. Práce technicky specializované a náročné úkony budou provádět 

pouze způsobilé osoby k tomu určené. Pracovníci výstavby jsou povinni se těmito pravidly 

řídit a dodržovat je. Po dobu provádění stavebních prací bude zamezeno přístupu 

neoprávněných osob na staveniště. Zabezpečení pomocí stavebního oplocení a dalších 

opatření provede investor stavby. 
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4.13 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 

  nebylo řešeno. 

 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

  nebylo řešeno. 

 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

  nebylo řešeno. 

 

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

  nebylo řešeno. 

 

 

4.14 Požární bezpečnost 
 

Požární bezpečnost stavby bude posouzena požárním specialistou a výsledky 

hodnocení budou přiloženy ke stavební dokumentaci. 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

   Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

   Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

   Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

   Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 
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4.15 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Při veškerých pracích na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy – 

zejména  vyhlášku 324/1990 Sb[5]. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. Stavba je zdravotně nezávadná a není škodlivá pro životní prostředí. 

Odpadní látky a to splašková voda bude odvedena do kanalizační sítě. Největší zatížení 

životního prostředí vznikne při samotné výstavbě objektu. Bude se jednat zejména o 

stavební odpad se kterým bude zacházeno v souladu se zákonem o odpadech.   

    Dále nebylo řešeno. 

 

 

4.16 Bezpečnost při užívání 
 

Nebylo řešeno 

 

 

4.17 Ochrana proti hluku 
 

Po dobu provádění stavebních prací nesmí být okolní prostor ovlivňován 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez v Nařízení vlády o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze 

stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 

21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). Hluk produkovaný provozem budovy 

bude eliminován omezením provozní doby do 22 hodin, dále použitím kvalitních oken 

s izolačními skly a dveří.  

 

 

4.18 Úspora energie a ochrana tepla 
 

Stavební konstrukce objektu splňují nebo požadované normové hodnoty tepelně 

technických vlastností. Vytápění domu tepelným čerpadlem a ohřev vody solárním 

zařízením, šetří potřebné vložené energie pro funkci objektu. 
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4.19 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
  

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb[2], O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Bezbariérově upraveny jsou vstupy do objektu, komunikační prostory a sociální 

zařízení. V celé budově jsou snížené prahy a je zde výtah. 

 

 

4.20 Ochrana stavby před škodlivými vlivy 
 

Radon –  Radonový index pozemku – Nízký.  

Opatření proti vnikání radonu do objektu – vložení izolace,která odpovídá atestu  

Agresivní spodní vody -. Z hlediska agresivity na beton je voda  neagresivní. 

Seismicita – území se nenachází v seismické oblasti.  

Poddolování - území se nachází v oblasti poddolování. 

Sesuvy půdy - pozemek leží v mírně svažitém terénu, na kterém nehrozí žádné sesuvy.    

Povodně - pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

 

4.21 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

  Nebylo řešeno. 

 

 

4.22 Inženýrské stavby, objekty 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

   Dešťové a splaškové vody budou svedeny pomocí přípojky do veřejné kanalizační 

jednotné sítě. Kanalizace bude gravitační. Všechny potrubí kanalizace budou plastová 

Podrobněji nebylo řešeno 
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b) zásobování vodou 

   Objekt bude připojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad po dohodě se 

správcem sítě. 

Podrobněji nebylo řešeno 

 

c) zásobování energiemi 

  Objekt bude připojen na veřejnou energetickou síť nízkého napětí  elektrickou přípojkou 

dle požadavků správce sítě. 

   Zemní plyn bude do objektu doveden plynovodní přípojkou z veřejného plynovodu po 

dohodě se správcem sítě. Vytápění a ohřev teplé vody bude řešeno tepelným čerpadlem 

Podrobněji nebylo řešeno 

 

d) řešení dopravy 

   Napojení na dopravní komunikaci bude ze dvora pozemku provedeno na sběrnou ulici 

Podzámčí , která se pak napojuje na hlavní ulici Těšínskou. 

   Doprava v klidu – v objektu je navrženo 16 parkovacích míst, dalších 5 míst je ve dvoře 

objektu. Další možnost parkování je na veřejném parkovišti pod hřbitovem u horního 

náměstí nebo u Slezskoostravského hradu. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

   Vykopaná zemina bude z části použita na terénní úpravy a zbytek odvezen a uložen na 

skládce zeminy. Ornice bude ze staveniště odstraněna v tl. 30cm. Část ornice bude zpětně 

využita při sadových a terénních úpravách po dokončení stavby.  

   Zpevněné plochy – chodníky a plocha dvora s parkovacími místy bude tvořena 

zámkovou dlažbou v tl. 6 a 8 mm. 

   Část pozemku kolem bočních stran objektu bude částečně zatravněna. Také bude 

vysazeno několik stromků směrem k ulici Podzámčí. 

 

f) elektronické komunikace, 

  nebylo řešeno. 
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4.23 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 

Žádná výrobní technologická zařízení staveb se v objektu nevyskytují. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování části projektové dokumentace pro 

realizaci stavby. Pro tuto práci byly převzaty podklady z Ateliérové tvorby IV, kde bylo 

v rámci studie navrženo Nahrávací studio s klubem. Řešením této bakalářské práce není 

celý objekt. Bylo převzato pouze 1. NP a 2. NP.  

Při zpracování bakalářské práce v objektu nedošlo k dispozičním změnám. Byl 

zachovám estetický i funkční charakter budovy.  

V průběhu této bakalářské práce bylo mou snahou aplikovat znalosti získané 

v bakalářském studiu, ale také přispět k jejich prohloubení a rozšíření. 
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6 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 
B.p.v. – Balt po vyrovnání (výškový systém) 
 
ČSN – Česká technická norma 
 
DN – Jmenovitý vnější průměr potrubí 
 
EN – Evropská unie 
 
ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 
JTSK – Jednotná trigonometrická síť katastrální 
 
MV – Malta vápenná 
 
NP – Nadzemní podlaží 
 
PE – Polyetylen 
 
PVC – Polyvinylchlorid 
 
Sb. – Sbírka zákonů 
 
STN – Technická norma 
 
ŽB – Železobeton 
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8 SEZNAM OBRÁZKŮ 
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č.2 – Kostel sv. Josefa 
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9 SEZNAM VÝKRESŮ  

 

01   SITUACE KOORDINAČNÍ  M 1:200 

02   VYTYČOVACÍ PLÁN   M 1:200 

03   PŮDORYS 1.NP    M 1:50 

04   PŮDORYS 2.NP                           M 1:50 

05   ŘEZ     M 1:50 

06   ZÁKLADY    M 1:50 

07   STŘECHA    M 1:50 

08   VÝKRES STROPU   M 1:50 

09   POHLED JIHOVÝCHODNÍ  M 1:100 

10   POHLED JIHOZÁPADNÍ  M 1:100 

11   POHLED SEVEROVÝCHODNÍ M 1:100 

12   POHLED SEVEROZÁPADNÍ  M 1:100 
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4. Obvodový fasádní plášť 

5. Skladby podlah 

P2 – Vizualizace 

P3 – Specializace – Architektonický detail 
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