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�. 121/2000 Sb. – autorský zákon hlavne § 35 – užití díla v rámci ob�anských              

a náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beriem na vedomie, že Vysoká škola bá�ska – Technická univerzita Ostrava (�alej   

len VŠB – TUO) má právo bezzárobkovo k svojej vnútornej potrebe bakalársku prácu 

použi� (§ 35 ods. 3). 

• súhlasím s tým, že jeden výtla�ok bakalárskej práce bude uložený v Ústrednej 

knihovni VŠB – TUO k prezen�nému nahliadnutiu a jeden výtla�ok bude uložený       

u vedúceho bakalárskej práce. Súhlasím s tým, že údaje o bakalárskej práci budú 

zverejnené v informa�nom systéme VŠB – TUO. 

• bolo zjednané, že VŠB – TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzatvorí licen�nú 

zmluvu s oprávnením použi� dielo v rozsahu § 12 odst. 4. autorského zákona. 

• bolo zjednané, že použi� svoje dielo  - bakalársku prácu alebo poskytnú� licenciu        

k jej využitiu môžem len so súladom VŠB – TUO, ktorá je oprávnená v takom prípade 

odo m�a požadova� primeraný príspevok na úhradu nákladov , ktoré boli VŠB – TUO 

na vytvorenie diela vynaložené (až do jej skuto�nej výšky).  

• beriem na vedomie, že odovzdaním svojej práce súhlasím so zverejnením svojej práce  

pod�a zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�ne a dopln�ní dalších 

zákon� (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, bez oh�adu          

na výsledok jej obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrave................................................. 



                                                                                                                                         Bakalárska práca 
�

�

Anotácie 

 

 Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnú� objekt k navráteniu života už dnes 

opustenému dolu a následné zhotovenie architektonickej a stavebne technickej �asti 

dokumentácie na prevádzanie stavby Galérie s remeselnými diel�ami, areál bývalého dolu 

Petra Bezru�a v Slezskej Ostrave, Ostrava. Riešená oblas� sa nachádza v západnej �asti areálu 

bývalého dolu Petra Bezru�a, v jadrovej �asti Slezskej Ostravy. V blízkosti sa nachádza 

ochranné pásmo Nové jámy Bezru� s polomerom približne 25m. Výsledné riešenie nadväzuje 

na územné plánovanie v danej �asti Ostravy. V bakalárskej práci som bližšie riešila len jeden 

dilata�ný úsek prístavby galérie. Podklady k zhotoveniu bakalárskej práce tvorila 

Urbanistická štúdia – semestrálna práca Ateliérovej tvorby III, Štúdia objektu (návrh objektu) 

– semestrálna práca Ateliérovej tvorby IV a dokumentácia pre stavebné povolenie – 

semestrálna práca Ateliérovej tvorby Va. Projektová dokumentácia bola zhotovená pod�a 

platných noriem a zaradená pod�a vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentáci staveb. 

 

 

  

Anotation 

 

 Bachelor's thesis was to design an object to a return of life abandoned minesand 

followed by creating architectural and constructional-technical documentation for running 

constructing of Gallery with craft workshops and place it to the former mine Petr Bezru� in 

Slezska Ostrava, Ostrava. Designed area is located in the west part of the former mine Patr 

Bezru� , the nuclear part of the Slezska Ostrava. Nearby is a buffer zone Nová jáma Bezru� of 

radius about 25m. The resulting solution is linked with land planning in this part of Ostrava. 

My task in thesis was to closely deal with only one section of the extension of gallery. 

Materials for making thesis are formed by the Urban Study - Semestral work of Atelier III 

study of the object (object design) - Semestral work Atelier IV and documentation of 

sandmine for building permit - Semestral work of Atelier Va. Project documentation was 

made in according to current standards and classified according to the ordinance 499/2006 

Coll. documentation of buildings. 
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Úvod 

 

 Témou bakalárskej práce je projekt galérie v jadrovej �asti Slezskej Ostravy – bývalý 

dol Petr Bezru�,. Následné riešenie je do úrovni projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby, pod�a zadaného rozsahu.  

 V danej lokalite bol zachovaný charakter s pridaním novej kultúrnej funkcie 

naviazaním na územný plán v okolí areálu. Zložka vzdelávacia v podobe remeselných dielní 

(kamenárstvo, tesárstvo, ková�stvo) a kultúrna ako novostavba galérie. V bakalárskej práci 

som riešila vstupný objekt galérie. V najvyššom podlaží sú navrhnuté kancelárie                  

pre administratívu a vedenie galérie. V �alších štyroch podlažiach sa nachádzajú priestory 

galérie a v najnižšom podlaží taktiež ob�erstvenie pre návštevníkov.  

Prvé podlažie je zasunuté za úrove� kolonády, ktorá vedie pozd
ž celého objektu,                  

�o umož�uje vonkajšie posedenie a pozorovanie okolitej histórie a prírody. Stavba svojím 

tvarom prepája 2 výškové úrovne s prevýšením 10m. 	as� výstavných priestorov je navrhnutá 

tak, aby nenarúšala historický vnem prostredia, vsadením do terénu a následným zazelenaním 

strechy. A tak dominanty celého objektu sú stávajúci objekt dielní a vstupná �as� galérie. 

Riešená �as�, jedna z dominánt, je materiálovo prispôsobená charakteru historického objektu, 

�o prepája históriu so sú�asnos�ou. 
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1. Úvodné údaje 

 

1.1. História dolu Petra Bezru�a 

 

 V roku 1838 bola zaznamenaná prvá hornícka �innos� v južnej �asti Jakloveckého 

obvodu. Na poži�aných dolných mierach bolo 15.3.1843 vydané povolenie k výstavbe 

objektov pre dolnú �innos�. V roku 1842 bol následne založený Dol Terezie, sú�asný dol Petr 

Bezru�, na Po�skej Ostrave riadite�om Rudolfovej hute Josefom Grossom, ktorý bol napojený 

na Jakloveckú dedi�nú štolu. Dol dostal názov po manželke Josefa Grossa – Terezie. Neskôr 

roku 1862 bol dol napojený na banskú dráhu, ktorá umožnila kapacitnejšiu expedíciu uhlia. 

Spo�iatku sa tu konala melká �ažba, no neskôr sa zmenila na �ažbu hlbinnú. O pár rokov 

neskôr bola vyh
bená �ažobná jama a vybavená parným strojom a parným tiahlovým 

�erpadlom. Roku 1879 sa stal sú�as�ou Terezie dol Vizina a v roku 1883 dol Jind�ich.           

V období 2. svetovej vojny bola Terezie premenovaná na Bergschacht (Náhorný dol). Tento 

názov však nevydržal dlho. Po skon�ení vojny sa dol vrátil k pôvodnému názvu Terezie.     

17. júla 1946 bol názov dolu zmenený na Petr Bezru� po �eskom národnom umelcovi. 

Znárodnený dol sa stal sú�as�ou štátneho podniku Ostravsko-karvinské kamennouho�né doly 

Ostrava, dnešné OKD. Roku 1961prebehla rozsiahla rekonštrukcia dolu. Po organiza�nom 

zlú�ení s Dolom Trojice za�alo h
benie jamy Bezru� 2, ktoré bolo dokon�ené v roku 1964. 

Dosiahla h
bku 1 089,4 metrov a tak patrila medzi najhlbšie jamy v OKR. O pár rokov neskôr 

došlo k organiza�nému zlú�eniu dolov Petr Bezru� a Zárubek v jeden národný podnik        

pod názvom D�l Ostrava. Dol Petr Bezru� sa stal závodom, bol spojený s podnikom Dol 

Hlubina pod menom D�l Ostrava. Roku 1992 nastal útlm �ažby uhlia na Ostravsku 

a zastavené bolo dolovanie v samom centre Ostravy. Postupom �asu bola zastavená �ažba     

aj v dole Petr Bezru�. Stalo sa tak 30. júna, kedy vyšiel posledný vozík s vy�aženým uhlím. 

Po ukon�ení �ažby boli jamy zasypané a areál bol revitalizovaný. Kladivová �ažná veža, ktorá 

tvorila dominantu Slezskej Ostravy bola roku 2002 vyhlásená kultúrnou pamiatkou 	R.      

No toho istého roku d�a 14.8. musela by� odstrelená pre svoj zlý stav, ktorý ohrozoval 

bezpe�nos� pracovníkov. .|1||2| 

  Areál ne�inného dolu bol vy�lenený zo spolo�nosti OKD do štátneho 

podniku DIAMO, odštepný závod Odra, ktorý sa zaoberá likvidáciou a využitím bývalých 

�iernouho�ných dolov na Ostravsku.|3| 
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                                                                                                     Historická mapa  r. 1863 

                                                                                                     /zdroj: Archív mesta Ostravy/ 

 

 

 

1.2. Charakteristika areálu 

 

 Areál ne�inného �iernouho�ného hlbinného dolu Petr Bezru� sa nachádza                    

v slezskoostravskej �asti Hladnov, na tzv. Jakloveckom kopci, medzi ulicami Kelti�kova, 

Michálkovická a známym Trojickým údolím. Celý areál je �lenený do troch terás s �astým 

použitím operných stien. Nachádza sa tu pä� stavebných uzáver s polomerom okolo              

25 metrov a množstvo odply�ovacích vrtov. Z juho-východnej strany zasahuje do areálu 

ochranné pásmo lesa. Lokalita je v územnom pláne vedená ako jadrová zóna a je najvyšším 

miestom Slezskej Ostravy. Je opticky prepojená s historickým centrom Ostravy a má dobrú 

nadväznos� na mesto. V okolí sa nachádza množstvo miest s kultúrnym, rekrea�ných                

a spolo�enským životom.|3| 

 Dol je známy tiež pod bývalým názvom Terezie. Najcennejšou �as�ou bývalého dolu   

je pamiatkovo chránená kovová �ažobná veža zo za�iatku 20. storo�ia s prvkami secesie. Dol 

tvorí stavebne nesúrodý areál s rozlohou 394 ha s tromi �alšími cennými pamiatkovo 

chránenými budovami zo 70. rokov 19. storo�ia, napríklad známa secesná hladnovská 

vodáre�. V areáli je tiež budova revírnej bratrskej pokladni s jej prístavbou. V blízkosti         

sa nachádza halda Ema, ktorá je druhým najvyšším bodom Ostravy. Dolné pole bolo otvorené 

do h
bky 1340 m siedmimi jamami s ro�ným objemom 221 - 629 tisíc ton uhlia. Bol najhlbší 

v celom Ostravsko-karvinskom revíre.|4| 
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                                                                                                     Analýza širších vz�ahov 

                                                                                                     /zdroj: Semestrálna práca - 

                                                                                                              Ateliérovej tvorby IV/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Katastrálna mapa 

                                                                                                     /zdroj: www.cuzk.cz/ 
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2. Textová �as� projektovej dokumentácie 

     (riadi sa vyhláškou 499/2006 Sb.) 

 

 

A. Sprievodná správa 

 

a) Identifika�né údaje 

 

Názov stavby: 

Druh stavby: 

Miesto stavby: 

 

Okres: 

Stavebný úrad: 

Katastrálne územie: 

Katastrálny úrad: 

Kraj:  

Zadávate�: 

 

 

 

Spracovate�:  

Vedúci práce: 

Konzultant PS:  

Konzultant spec.: 

Dátum odovzdania: 

 

Galéria s remeselnými diel�ami 

Rekonverzia remeselných dielní s novostavbou galérie 

Bývalý dol Petr Bezru�, parc. �. 2396/1, 2396/81 

Slezská Ostrava 

Ostrava - mesto 

Ostrava 

Slezská Ostrava 

Ostrava 

Moravskoslezský 

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

Katedra architektury 

Ludvíka Podéšt� 1875/17 

708 33 0strava - Poruba 

Darinka Šuhajová, VB4AST02 

Ing. arch. Aleš Vojtasík 

Ing. Pavel Vl�ek 

Ing. arch. Tomáš Bindr 

30.4. 2012 
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b) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, stavebnom pozemku                          

a majetkových vz�ahoch 

 

Stavebný pozemok sa nachádza v slezskoostravskej �asti Hladno. (Slezská Ostrava 714828) –   

bývalý dol Petr Bezru� na parcele �. 2396/1 a 2396/81. V sú�asnosti �as� pozemku patrí 

štátnemu podniku  DIAMO, ktorý sa zaoberá likvidáciou a využitím tunajších objektov. 

Nachádza sa tu pamiatkovo chránená kovová �ažobná veža zo za�iatku 20. storo�ia. Dol tvorí 

stavebne nesúrodý areál s rozlohou 19294m2 s tromi �alšími cennými pamiatkovo 

chránenými budovami zo 70. rokov 19. storo�ia, napríklad známa secesná hladnovská 

vodáre�. Sú tu aj �alšie objekty, ktoré v minulosti sp
�ali úlohu potrebnú k �ažbe uhlia,       

no dnes sú vo ve�mi zlom stave. Celý pozemok sa tiahne cez dve výškové úrovne (terasy). 

Parcely sú v územnom pláne vedené ako jadrová zóna a v sú�asnosti nie sú využité. 

 

 

c) Údaje o vykonaných prieskumoch a napojení na dopravnú a technickú  

    infraštruktúru 

 

Prieskumy 
 
Bola prevedená opakovaná prehliadka lokality k lepšiemu preskúmaniu daných problémov     

a stotožnenie sa s kontextom miesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                     Problémový výkres 

                                                                                                     /zdroj: školské podklady/ 
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                                                                                                     Územný plán 

                                                                                                     /zdroj: gisova.ostrava.cz/ 

 

 

 

Na pozemku sa nachádzajú  štyri stavebné uzávery s polomerom okolo 25 metrov a množstvo 

odply�ovacích vrtov. Vrty môžu prechádza� stavbou, no náklady na stavbu sa rapídne zvýšia, 

alebo musia by� minimálne 1,5m vzdialené od objektov. Územie je pod dolované,                 

no v sú�asnosti už nedochádza k poklesu reliéfu, územie je stabilné. 

 

Napojenie na dopravnú  a technickú infraštruktúru 
 
Napojenie k navrhovanému objektu je zo severnej strany na ulicu Michálkovickú. �alej        

je možnos� napojenia z juhu na novo vytvorenú komunikáciu, ktorá vedie pozd
ž taktiež 

novovytvoreného námestia. 

Napojenie na technickú infraštruktúru je možné z ulice Michálkovickej, kde sa nachádza 

rozvod plynu (stredotlak), pitnej vody, kanalizácie a vedenia nízkeho napätia. 

 

 

d) Informácie o splnení požiadavkov dotknutých orgánov 

 

Stavba bola navrhnutá v jadrovej zóne, ktorá je ur�ená k zastavaniu. Funkcia stavby je taktiež 

v súlade s územným plánom v danej lokalite. Navrhovaný objekt nie je v rozpore                    

s  požiadavkami dotknutých orgánov. 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Bakalárska práca 
�

�	�

�

 e) Informácie o dodržaní všeobecných požiadavkov na výstavbu 

 

Objekt ja navrhnutý tak, aby spl�oval všetky technické požiadavky na výstavbu a užívanie 

pod�a vyhl. 502/2006 Sb. o obecných technických požiadavcích na výstavbu a spl�uje tiež 

stanovy a požiadavky �alších platných zákonov. 

 

 

f) Údaje o splnení podmienok regula�ného plánu, územného rozhodnutia poprípade 

    územne plánovacie informácie u stavieb pod�a § 104 odst. 1 stavebného zákona  

 

Objekt vyhovuje požiadavkám jadrovej zóny, ktorá je ur�ená k výstavbe centra Slezskej 

Ostravy. Požiadavky regula�ného plánu boli splnené. Bol vybudovaný nový areál s kultúrnou, 

vzdelávacou a administratívnou zónou.  Riešený objekt nie je v rozpore s Územne plánovacou 

dokumentáciou mesta Ostravy 

 

 

g) Vecné a �asové väzby stavby na súvisiace a podmie�ujúce stavby a iné opatrenia 

na dotknutom území 

 

Parcela sa rozprestiera na dvoch výškových úrovniach a tak riešenie bolo vsadenie objektu   

do terénu, �ím sa využila rovnomerne daná plocha. Vä�šinu rozlohy nižšej z terás tvorí 

stavebná uzávera Nové jámy Bezru� s polomerom 25 m. Galéria pôdorysne kopíruje krivku 

terénu, �ím sa vyhýba danej uzávere. Celá stavba je podsadená kolonádou, ktorá sa tiahne 

pozd
ž strednej terasy. Materiály použité u novostavby nadväzujú vzh�adovo na historický 

objekt dielní. A tak objekt remeselných dielní s prístavbou galérie tvoria jeden celok. 

 

 

h) Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

 

Doba trvania výstavby bude spresnená �asovým plánom. Je použitý monolitický 

železobetónový konštruk�ný systém, preto doba výstavby ur�ite prekro�í hranicu 1 roku.  
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i) Statické údaje o orienta�nej hodnote stavby bytovej, nebytovej, na ochranu životného 

   prostredia a ostatné v tis. K�, �alej údaje o podlahovej ploche budovy bytovej, 

   nebytovej v m2, a o po�te bytov v budovách bytových a nebytových. 

 

Po�et nadzemných podlaží: 

Podlahová plocha:                      

 

 

 

 

 

Zastavaná plocha: 

Obostavaný priestor: 

Orienta�né náklady stavby: 

/www.stavebnistandardy.cz/ 

 

5 

1.NP                   ...272,5 m2 

2.NP                   ...370 m2   

3.NP                   ...152 m2 

4.NP                   ...163,5m2 

5.NP                   ...503m2 

Celkom:              ...1461 m2 

422 m2  

7 771 m3 

45 mil. K� 
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B. Súhrnná technická správa 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

 

a) Zhodnotenie staveniska 

 

Pozemok sa nachádza v slezskoostravskej �asti Hladnov, na tzv. Jakloveckom kopci, medzi 

ulicami Kelti�kova, zo severu ulica Michálkovická a známym Trojickým údolím. Riešený 

objekt leží na parcelách �. 2396/1 a 2396/8, ktoré sa rozprestierajú na dvoch výškových 

úrovniach s najvyšším prevýšením 10m. Parcely sú v územnom pláne vedené ako jadrová 

zóna a v sú�asnosti nie sú využité. Zo severnej strany vstupuje na parcelu ochranné pásmo 

Novej jamy Bezru� s polomerom 25m.  

Na parcelách sa nachádza pôvodná zástavba dolu, z ktorej množstvo budov pre svoj zlý 

technický stav bude zbúraných a nahradených. V miestach návrhu stojí historický objekt 

mechanických dielní, ktorý bude ponechaný a následne obnovený.  

Napojenie dopravnej a technickej infraštruktúry je orientované k ulici Michálkovickej. 

 

 

b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

 

K stávajúcemu objektu bývalých mechanických dielní je navrhnutá novostavba galérie,    

ktorá slúži výstavnému ú�elu novej funkcie dielní, v sú�asnosti už remeselné dielne.             

Sú navzájom materiálovo a ideovo prepojené, �o však v bakalárskej práci nemožno vidie�, 

vzh�adom k riešeniu len �asti galérie.  

Objekt má pä� nadzemných podlaží s pôdorysným tvarom lichobežníka, ktorý sa v každom 

z podlaží o nie�o mení. Tri podlažia sú na nižšej z terás a �alej objekt vzrastá do �alších 

podlaží nad úrove� terénu vyššej terasy. Tieto podlažia sa líšia od predošlých, vysunutím  

a uložením na terén. Celá stavba je podsadená kolonádou, ktorá sa tiahne pozd
ž strednej 

terasy v miestach okolo stavebnej uzávery Nová jama Bezru�. Najvyššie podlažie                  

je vykonzolované a tvorí závetrie hlavného vstupu do galérie. 

Pri návrhu pôdorysu bola snaha o vo�nos� v priestore a optické prepojenie všetkých podlaží 

slúžiacich k výstave. V najvyššom podlaží je navrhnutá administratíva k danej galérii,      

ktorá je oddelená od ostatných priestory. V ostatných podlažiach sa nachádzajú výstavné 
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plochy s ob�erstvením, ktoré sú vo�né a roz�ahlé. Z najnižšieho podlažia, je možnos� výstupu          

do exteriéru za ú�elom relaxu, zábavy vo vo�nej prírode, �i pozorovaniu historickej �asti dolu. 

Pozd
žna osa objektu s hlavným vstupom zo severnej �asti lemuje cestnú komunikáciu. 

Príchod a príjazd k stavbe sú smerované od stávajúcej cesty Michálkovickej. Vjazd               

na pozemok nadväzuje na spevnenú plochu pre parkovanie automobilov, ktorá je v severnej 

�asti parcely.  

Strecha je z južnej �asti zošikmená tak, aby vnútorný priestor slúžiaci k vyhliadke na haldy 

Terezii a Emu a celej Ostravy bol dostato�ne presvetlený a vyhliadková plocha bola              

�o najvä�šia.  

 

 

c) Stavebne – technické riešenie objektu 

 

Prevádzkové usporiadanie budovy 
  
Objekt je rozdelený na 2 samostatné celky: 

1. Administratívna �as� v 5.NP, jedná sa o kancelárske priestory slúžiace k vedeniu galérie. 

Nachádzajú sa tu dve kancelárie pre riadite�a a správcu s príslušnými kanceláriami         

pre sekretárku. V ostatnej �asto podlažia je navrhnutá vyhliadková �as� na relax                 

a odpo�inok. 

2. Galéria so vstupnou �as�ou s recepciou, šatníkovými skrinkami, na odloženie vecí          

pre návštevníkov, a príjemným posedením s výh�adom do �asti galérie sa nachádza 

v 4.NP. Toto podlažie od nižších sa líši tým, že je �iasto�ne vysunuté na terén. Priestory 

galérie sa �alej tiahnu cez 3. NP, 2.NP a 1.NP. Podlažia sú vyriešené tak, aby návštevník 

videl vždy o kus �alej. Tri z podlaží galérie sú navzájom prepojené dynamickým 

schodiskom, ktoré sa podie�a na vzh�ade interiéru. V najnižšom podlaží je možnos� 

ob�erstvenia s vonkajším posedením. To je situované v južnej �asti objektu pod kolonádou 

podoberajúcou celý objekt. Je navrhnuté v �asti, kde je množstvo zelene s výh�adom        

na okolité prostredie. V najnižšom podlaží sa taktiež nachádza hygienické zariadenie.  

1.NP je otvorené smerom na juh, �o slúži ako prívod denného svetla do galérie. 
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Konštruk�ný systém 
 
Železobetónový monolitický nosný systém so ŽB spojitými prievlakmi a nepravidelnou 

modulovou pôdorysnou schémou. Vä�šina obvodovej konštrukcie je tvorená ŽB stenami,       

a pre vo�nos� a vzdušnos� interiéru sú použité ako nosné prvky ŽB st
py. St
py                    

nie sú navrhnuté v pravidelnom rastre, tvoria tri hlavné nosné osi, ktoré sú v prie�nom smere 

vzh�adom k pôdorysu objektu. Pri návrhu rozmiestnenia st
pov sa bral dôraz na schodisko.  

Sú osovo symetrické pod�a osi daného schodiska. V 1.NP sú v �asti pod kolonádou 

celoplošne presklené dosky, ktoré zabezpe�ujú dostatok denného svetla. Na ŽB stenách          

a st
poch  sú prievlaky zmonolitnené so ŽB doskami, ktoré sú použité nad každým podlažím. 

V �asti hygienického zariadenia sú navrhnuté deliace steny a prie�ky z tehál YTONG. 

 

Zemné práce 
 
Bude vykonaný výkop od PP – 0,450 m po odstránení ornice do – 9,950 m /±0,000 = 

+266,000 b.p.v/, pre vsadenie objektu do terénu. 

 

Základy 
 
Pod 1. NP boli navrhnuté v �asti obvodovej konštrukcie z ekonomického h�adiska pásy 

z prostého betónu. V �asti, kde obvodovú konštrukciu tvoria ŽB st
py bude základový pás 

vystužený, nech nenastáva búlenie. St
py vo vnútri dispozície budú založené na patkách 

taktiež z prostého betónu. 4. NP., ktorého vysunutá �as� leží na teréne, je založená kvôli 

ve�kému za�aženiu a tým rozdielnemu sadaniu nasledovne. Nosné steny obvodovej 

konštrukcie prechádzajú pod úrove� terénu do h
bky – 4,600 m, kde sú založené pásom 

z prostého betónu a ten je nasledovne podoprený pilotmi s Ø 600 mm s d
žkou 10 200 mm, 

ktoré sú vyplnené betónom.  

Dilatácia základového pásu pod �as�ou 4.NP od nosnej steny v nižších podlažiach bude 

prevedená pomocou viacfunk�nej �ahkej tepelnoizola�nej dosky Rockwool Multirock. 

 

Zvislé nosné konštrukcie 
 
Zvislá nosná konštrukcia je tvorená v obvodovej �asti ŽB monolitickými stenami 300 mm      

a vo vnútri dispozície ŽB st
pmi štvorcového pôdorysu s rozmermi 300 x 300 mm. V �asti 

hygienického zariadenia sú navrhnuté nosné steny 300 mm z tehál YTONG tvárnice P2-400. 

 



                                                                                                                                         Bakalárska práca 
�

���

�

Obvodový pláš� 
 
Obvodový pláš� je riešený ako monolitický ŽB s kontaktným zateplovacím systémom 

Rockwool. Presklená fasáda v �asti 1.NP bude ukotvená do stropu a podlahy. Tvoria             

ju ve�koplošné presklené dosky s pravidelným �lenením rámu. Vertikálne spoje budú lepené  

a spájané za pomoci konštruk�ného silikónu. 

 

Prie�ky 
 
Prie�ky sú riešené ako plynosilikátové prie�kovky YTONG P2-500, R 100x249x599mm. 

Nachádzajú sa len v �asti hygienického zariadenia ako deliace steny. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie 
 
Stropnú konštrukciu tvoria ŽB dosky jednosmerne a krížom vystužené hrúbky 300 mm 

zmonolitnené so ŽB spojitými prievlakmi. Zo spodnej strany bude nainštalovaný podh�ad  

z SDK dosiek pre vedenie vzduchotechniky a osvetlenia. 

 

Schodisko 
 
Hlavné schodiská prepájajúce 4.NP, 3.NP a 2.NP galérie budú jednoramenné, priame,          

zo železobetónu bez náš�apnej vrstvy so samonosným skleneným zábradlím a oce�ovým 

madlom. Požiadavky na ne kladené sú teda nie len architektonické, dispozi�né a estetické,   

ale predovšetkým požiadavky mechanické odolnosti a stability. Sú�as�ou návrhu konštrukcie 

je zábradlie, jeho kotvenie do pri�ahlých konštrukcií, na ktoré sú kladené rovnaké statické 

požiadavky ako na vlastnú konštrukciu zábradlia. Pri architektonickom návrhu zábradlia bolo 

prihliadnuté k ustanoveniam normy 	SN 74 3305 Ochranná zábradlí (1.1.2008). Norma 

stanoví technické požiadavky na zriadenie ochranných zábradlí, ich výšku, prevedenie            

a vybavenie /�lenenie výplne, zarážka, madlo/. Schodisko má netradi�ný zalomený tvar 

dotvárajúci vzh�ad interiéru. Schodisko spájajúce 3.NP a 2.NP je priame s podestou,       

široké 2 m.  

Schodisko prepájajúce galériu s administratívou je taktiež jednoramenné, priame s podestou  

zo ŽB so skleneným zábradlím a oce�ovým madlom široké 1,2 m priliehajúce k obvodovej 

stene. 

Vystuženie a návrh betónu schodísk depresní statik. 
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Vý�ah  
 
Hydraulický vý�ah v blízkosti vstupu a hlavného schodiska galérie sa bude pohybova� 

v presklenenej panoramatickej vý�ahovej šachte, ktorú dodá výrobca aj s nosnou 

konštrukciou. V podlažiach 1.NP, 2.NP, 3.NP, 5NP smer výstupu a nástupu bude v rovnakej 

�asti, no v 4.NP je navrhnutý vstup zo strany proti�ahlej, nasmerovanej k hlavnému vstupu  

do objektu. 

 

Strešný pláš� 
 
Stavba je zastrešená jednopláš�ovou strechou. 	as� strechy šikmej a �as� plochej sú riešené 

systémom s TI vrstvou Polydek. Na ŽB stropnú dosku budú usadená TI vrstva z objemovo 

stabilizovaného, samozhasujúceho expandovaného polystyrénu s na kašírovaným pásom typu 

S, na ktorú bude položená povlaková HI vrstva, horný SBS modifikovaný asfaltový pás S.  

Medzi šikmou a plochou �as�ou strechy bude medzi strešný ž�ab pre odvedenie daž�ovej 

vody zo strechy šikmej, a �alší ž�ab je na hrane plochej strechy pre odvedenie vody z tejto 

�asti strechy. 

 

Podlahy 
 
Na roznášaciu vrstvu tvorenú betónovou mazaninou bude nanášaná epoxidová stierka �iernej 

farby. V hygienických priestoroch bude ako náš�apná vrstva použitá keramická dlažba. 

 

Tepelné izolácie 
 
Obvodový pláš� bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom Rockwool Airrock HD 

240 mm pomocou upev�ovacích kotiev SPIDI. Na streche bude využitý systém Polydek,    

kde TI vrstva bude pripevnená k odkladnej stropnej doske lepením alebo kotvením, poprípade 

obidvomi spôsobmi zárove�. Konzoly budú zateplené systémom Rockwool Multirock        

200 mm. 

 

Úpravy vonkajšieho povrchu 
 
Fasáda je riešená ako ve�koplošné monolitické dosky z pórobetónu, ktoré sú na obvodový 

pláš� pripevnené pomocou upev�ovacích kotiev SPIDI. Fasáda bude odvetrávaná s hrúbkou 

obkladových dosiek 60 mm. 
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Úprava vnútorného povrchu 
 
V interiéry objektu budú steny bez úprav, bude možno pozorova� štruktúru poh�adového 

betónu. V hygienických zariadeniach je navrhnutá omietka s nanesením bielej ma�by              

a použitie keramického obkladu do výšky 1 800 mm. 

 

Výplne otvorov 
 
Okná sú navrhnuté ako hliníkové, v 5.NP v miestach výh�adky bude uprostred plocha pevne 

zasklenená a po krajoch sklapovacie okná. V kanceláriách pre administratívu sú pásové okná 

otváravé do vnútra a sklapovacie zárove� a samostatné okná otváravé do vnútra. sklapovacie. 

V 1.NP bude presklenené fasáda pevne zasklenená a v �asti ob�erstvenia dve sklapovacie 

okná s dverami taktiež s hliníkovými rámami. Vnútorné dvere sú navrhnuté z masívneho 

dreva s náterom. 

 

Elektroinštalácia 
 
Rozvody navrhne špecialista TZB, predpokladané vedenie v podh�adoch a drážkach. 

 

Vnútorný vodovod 
 
Rozvody navrhne špecialista TZB. 

 

Vykurovanie objektu 
 
Vykurovanie v objekte bude kondenza�ným plynovým kotlom so samostatným prívodom 

vzduchu a odvodom spálenín, umiestneným v technickej miestnosti 1.NP, ktorá nie               

je v riešenej �asti objektu.  

 

Vzduchotechnika 
 
Rozvod vzduchotechniky je zaistený pomocou šachiet a podh�adov v objekte. Centrálnym 

miestom celého zariadenia je technická miestnos� v �asti, ktorú bakalárska práca nerieši. 

 

Požiarne technické riešenie 
 
Z juhu je k objektu zaistený príjazd pre požiarne vozidlá. �alšie požiarne technické opatrenia 

objektu zaistí špecialista. 
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d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú  infraštruktúru 

 

Napojenie na technickú infraštruktúru je možné z ulice Michálkovickej, kde sa nachádza 

rozvod plynu (stredotlak), pitnej vody, kanalizácie a vedenia nízkeho napätia. Prípojky budú 

napojené v technickej miestnosti v 1.NP, ktorá sa nenachádza v riešenej �asti bakalárskej 

práce. 

Napojenie k navrhovanému objektu je zo severnej strany na ulicu Michálkovickú. Vjazd na 

pozemok nadväzuje na spevnenú plochu pre parkovanie automobilov, ktorá je v severnej �asti 

parcely. �alej je možnos� napojenia z juhu na novo vytvorenú komunikáciu, ktorá vedie 

pozd
ž taktiež novovytvoreného námestia. 

 

 

e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry 

 

Napojenie na technickú infraštruktúru bude zaistené vybudovaním všetkých nutných prípojok 

k objektu.  

 

Prípojka vody 
 
Prípojka z verejného vodovodu bude privedená do vodomernej šachty. D
žku u potrubia ur�í 

poloha trasy.  

 

Prípojka elektrickej energie 
 
Zásobovanie elektrickou energiou prípojkou z verejnej rozvodnej siete pod�a odpovedajúcich 

predpisov a pokynov  JME, a.s. Prípojka napojená v stávajúcej elektro skrinke. 

 

Prípojka plynu 

Prívod plynu bude do HUP umiestneného na vonkajšej strane stavby, následovne do 

technickej miestnosti, a �alej bude rozvážaný po objekte. 

 

Prípojka kanalizácie  
�

Daž�ová voda bude odvedená do spolo�nej kanalizácie so splaškami. Materiál všetkých 

potrubných rozvodov z plastu. 
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f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 

 

Samotná výstavba objektu nebude ma� negatívny vplyv ani dopad na životné prostredie.  

Odpady vzniknuté pri realizácii stavby budú odvezené na riadenú skládku, prípadne predané 

organizácii , ktorá sa zaoberá prevozom, triedením a likvidáciou odpadu, ktorý bude rozlíšený 

v súlade s kategorizáciou a katalógmi v zmysle zákona �. 185/2001 Sb. a vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia �. 381/2001 Sb., ktorou sa stanoví katalóg odpadu,         

ktorý rieši spôsob nakladania s odpadom po dobu výstavby a aj v priebehu vlastnej prevádzky 

stavby. Zemina z výkopov bude �iasto�ne použitá na stavebný násyp, ostatok sa odvezie      

na skládku. 

 

 

g) Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných plôch 

    a komunikácií 

 

Objekt je navrhnutý tak, aby umož�oval bezbariérové užívanie pod�a vyhl. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpe�ujícich bezbariérové užívání staveb. 

V objekte je zaistený presun imobilných osôb pomocou bezbariérového vý�ahu 

a bezproblémové pohybovanie sa bez výškových rozdielov podlahy v každom podlaží. 

V 1.NP v �asti hygienického zariadenia je navrhnutá bezbariérová toaleta. 

Pred objektom sú navrhnuté parkovacie miesta pre imobilných. 

 

 

h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a zaradenie ich výsledkov do projektovej 

     dokumentácii 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

i) Údaje o podkladoch pre vytý�enie stavby, geodetický referen�ný polohový a výškový 

systém 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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j) �lenenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické 

    a prevádzkové súbory 

 

SO 01 – �as� galérie 

SO 02 – príjazdová cesta a parkovanie /asfaltová vrstva/ 

SO 03 – povrchová úprava 

SO 04 – prípojka splaškovej vody 

SO 05 – prípojka plynu 

SO 06 – prípojka vody 

SO 07 – prípojka elektriny 

 

 

k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby 

 

Po�as výstavby nebudú nijak ohrozené okolité pozemky a vo fázy užívania by stavba mala 

pozitívne vplýva� na okolie. 

 

 

l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpe�nosti pracovníkov 

 

Stavbu bude budovaná poverenými osobami pod príslušným doh�adom, aby boli dodržané 

všetky predpisy súvisiace s BOZP, ostatné technické predpisy a ustanovenia 	SN. Hlavnou 

vyhláškou je �. 324/1990 Sb. 	eského ú�adu bezpe�nosti práce o bezpe�nosti práce                  

a technických za�ízení p�i stavebních pracích. Pracovníci prejdú školením o zásadách BOZP  

a budú vybavení predpísanými ochrannými pomôckami. Je nutné zabráni� vstupu 

nepovoleným osobám. 

 

 

2. Mechanická odolnos� a stabilita 

 

Všetky konštrukcie musia by� navrhnuté statickým výpo�tom tak, aby nedochádzalo: 

1. Zrúteniu stavby alebo jej �asti 

2. Vä�ší stupe� neprípustného pretvorenia 
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3. Poškodenie iných �astí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného vybavenia 

v dôsledku vä�šieho pretvorenia nosnej konštrukcie 

4. Poškodení v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej prí�ine 

 

 

3. Požiarna bezpe�nos� 

 

Riešená �as� objektu je celý jeden samostatný požiarny úsek. Únikové cesty a všetky aktuálne 

platné požiarne – technické opatrenia sú v súlade s platnými predpismi.  

 

Stavba je navrhnutá tak, aby spl�ovala dané požiadavky: 

1. Zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po ur�itú dobu 

2. Obmedzenie rozvoja a šírenia oh�a a dymu v stavbe 

3. Obmedzenie šírenia požiaru na susednú stavbu 

4. Umožnenie evakuácie osôb a zvierat 

5. Umožnenie bezpe�ného zásahu jednotiek požiarnej ochrany 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 

Všetky priestory v objekte budú odvetrávané prirodzene aj za pomoci vzduchotechniky. 

Hygienické zariadenie v I.NP bude len nútene pomocou vzduchotechniky.   

Objekt nezasahuje do žiadneho ochranného prírodného pásma.  

Samotná výstavba objektu nebude ma� negatívny vliv ani dopad na životné prostredie.   

 

 

5. Bezpe�nos� pri užívaní 

 

Pri návrhu objektu boli dodržané všetky technické parametre výrobcov a dodávate�ov.         

Pri výstavbe budú použité kvalitné, zdravotne nezávadné stavebné materiály. Všetky 

konštrukcie budú vybudované pod�a platných predpisov. V miestach možného prepadu         

je navrhnuté zábradlie plno stenné. 
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 6. Ochrana proti hluku 

 

V skladbách podláh je navrhnutá izolácia, ktorá zabra�uje prenikaniu hluku v objekte. Objekt 

vyhovuje požiadavkám 	SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 

a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk�. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt je navrhnutý tak, aby nedochádzalo k tepelným stratám. Spl�uje požiadavky na úsporu 

energie a tepla. 

 

 

8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu 

    a orientácie 

 

Objekt je navrhnutý tak, aby umož�oval bezbariérové užívanie pod�a vyhl. 398/2009 Sb. 

o obecn� technických požiadavcích zabezpe�ujícich bezbariérové užívání staveb. 

V objekte je zaistený presun imobilných osôb pomocou vý�ahu a bezproblémové 

pohybovanie sa bez výškových rozdielov podlahy v každom podlaží. 

 

 

9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

 

Objekt nie je vystavovaný škodlivým vplyvom z vonkajšieho prostredia Aj ke� územie         

je pod dolované, v sú�asnosti už nedochádza k poklesu reliéfu, územie je stabilné. 

 

 

10. Ochrana obyvate�stva 

 

Navrhnutý objekt nebude negatívne vplýva� na obyvate�stvo. 
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11. Inžinierske stavby (objekty) 

 

a) Odvodnenie územia vrátane zneškod�ovania odpadných vôd 
 
Objekt bude napojený kanaliza�nou prípojkou DN 200 k verejnej kanalizácii z ulice 

Michálkovickej. Daž�ová voda bude odvedená do spolo�nej kanalizácie so splaškami.  

 

b) Zásobovanie vodou 
 
Objekt bude napojený prípojkou vody DN 50 k verejnému vodovodu z ulice Michálkovickej. 

Prípojka bude privedená do vodomernej šachty. D
žku u potrubia ur�í poloha trasy.  

 

c) Zásobovanie energiou 
 
Objekt bude napojený prípojkou elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete z ulice 

Michálkovickej. Prípojka bude napojená v stávajúcej elektroskrinke.  

 

d) Riešenie dopravy 
 
Dopravné riešenie bolo navrhnuté v semestrálnej práci ATT3, �o bolo spracované do úrovni 

štúdie. 

Podrobné riešenie nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

e)  Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegeta�ných úprav 
 
Okolitá zele� sa od pôvodného stavu takmer nezmení. V miestach stavebnej uzávery, ktorá 

zaberá takmer všetok priestor v okolí objektu na nižšej terase ,  nie je možné takmer 

zasahova� do terénu. Na vyššej z terás bude pôvodná zele� vysekaná a na danom mieste bude 

vybudované parkovisko s príjazdovou cestou. Pochôdzne plochy v okolí objektu sú riešené 

ako betónová dlažba. 

 

f) Elektronické komunikácie 
 
Napojenie objektu na elektronickú komunikáciu je možné z ulice Michálkovickej. 
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12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

 

C. Situácia stavby 

 

C 01 – Koordina�ná situácia – viz zoznam príloh 

 

 

D. Dokladová 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

 

E. Zásady organizácie výstavby 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

 

F. Dokumentácia stavby 

 

Výkresová �as� bakalárskej práce – viz zoznam príloh 
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1. Pozemné (stavebné objekty) 

 

1.1. Architektonické a stavebné riešenie 

 

1.1.1. Technická správa 

 

 

Ú�el objektu 

 

Stavebný objekt SO 01 bude slúži� ako galéria pre remeselné dielne. galéria je prístavbou 

k historickému objektu, ktorý plní novo navrhnutú funkciu dielní. V bakalárskej práci            

je riešená �as� objektu so vstupom, v ktorom sa sústre�ujú dve funkcie. Objekt ma pä� 

nadzemných podlaží. V najvyššom podlaží sú navrhnuté kancelárie pre administratívu            

a vedenie galérie. V �alších štyroch podlažiach sa nachádzajú priestory galérie. 

 

 

Zásady architektonického, funk�ného, dispozi�ného riešenia a riešenia vegeta�ných úprav 

okolia objektu 

 

Z architektonického h�adiska objekt zapadá do historického charakteru dolu. Fasáda bola 

navrhnutá tak, aby nadväzovala vzh�adovo na historický objekt dielní. A tak objekt 

remeselných dielní s prístavbou galérie tvoria jeden celok. 	as� výstavných priestorov          

je navrhnutá tak, aby nenarúšala historický vnem prostredia, vsadením do terénu a následným 

zazelenaním strechy. A tak dominanty celého objektu sú stávajúci objekt dielní a vstupná �as� 

galérie. 

Objekt má pä� nadzemných podlaží s pôdorysným tvarom lichobežníka, ktorý sa v každom 

z podlaží o nie�o mení. Tri podlažia sú na nižšej z terás a �alej objekt vzrastá do �alších 

podlaží nad úrove� terénu vyššej terasy. Tieto podlažia sa líšia od predošlých, vysunutím       

a uložením na terén. Stavba svojím tvarom prepája 2 výškové úrovne s prevýšením 10m. Celý 

sobjekt je podsadený kolonádou, ktorá sa tiahne pozd
ž strednej terasy v miestach okolo 

stavebnej uzávery Nová jama Bezru�. �o umož�uje vonkajšie posedenie a pozorovanie 

okolitej histórie a prírody.. Najvyššie podlažie je vykonzolované a tvorí závetrie hlavného 

vstupu do galérie. Strecha je z južnej �asti zošikmená tak, aby vnútorný priestor slúžiaci 
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k vyhliadke na haldy Terezii a Emu a celej Ostravy bol dostato�ne presvetlený a vyhliadková 

plocha bola �o najvä�šia.  

Pri návrhu pôdorysu bola snaha o vo�nos� v priestore a optické prepojenie všetkých podlaží 

slúžiacich k výstave. V najvyššom podlaží je navrhnutá administratíva k danej galérii,      

ktorá je oddelená od ostatných priestory. V ostatných podlažiach sa nachádzajú výstavné 

plochy s ob�erstvením, ktoré sú vo�né a roz�ahlé. Z najnižšieho podlažia, je možnos� výstupu          

do exteriéru za ú�elom relaxu, zábavy vo vo�nej prírode, �i pozorovaniu historickej �asti dolu. 

Pozd
žna osa objektu s hlavným vstupom zo severnej �asti lemuje cestnú komunikáciu. 

Príchod a príjazd k stavbe sú smerované od stávajúcej cesty Michálkovickej. Vjazd               

na pozemok nadväzuje na spevnenú plochu pre parkovanie automobilov, ktorá je v severnej 

�asti parcely.  

Okolitá zele� sa od pôvodného stavu takmer nezmení. V miestach stavebnej uzávery,       

ktorá zaberá takmer všetok priestor v okolí objektu na nižšej terase, nie je možné takmer 

zasahova� do terénu. Na vyššej z terás bude pôvodná zele� vysekaná a na danom mieste bude 

vybudované parkovisko s príjazdovou cestou. Pochôdzne plochy v okolí objektu sú riešené 

ako betónová dlažba. 

 

 

Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy 

 

Podlahová plocha:                      

 

 

 

 

 

Zastavaná plocha: 

Obostavaný priestor: 

 

 

1.NP                   ..272,5 m2                                                                              

2.NP                   ...370 m2   

3.NP                   ...152 m2 

4.NP                   ...163,5m2                                                                                

5.NP                   ...503m2                   

Celkom:             ...1461 m2 

422 m2  

7 771 m3
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Technické a konštruk�né riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na používanie objektu  

a jeho požadovanú životnos� 

 

Z konštruk�ného h�adiska ide o železobetónový monolitický nosný systém so ŽB spojitými 

prievlakmi a nepravidelnou modulovou pôdorysnou schémou. Vä�šina obvodovej konštrukcie 

je tvorená ŽB stenami, a pre vo�nos� a vzdušnos� interiéru sú použité ako nosné prvky ŽB 

st
py. St
py nie sú navrhnuté v pravidelnom rastre, tvoria tri hlavné nosné osi,                   

ktoré sú v prie�nom smere vzh�adom k pôdorysu objektu. Pri návrhu rozmiestnenia st
pov    

sa bral dôraz na schodisko.  Sú osovo symetrické pod�a osi daného schodiska. V 1.NP          

sú v �asti   pod kolonádou celoplošne presklené dosky, ktoré zabezpe�ujú dostatok denného 

svetla. 

Na ŽB stenách a st
poch ŽB doskami, ktoré sú použité nad každým podlažím. Dosky            

sú jednosmerne a krížom vystužené hrúbky 300 mm V �asti hygienického zariadenia            

sú navrhnuté deliace steny a prie�ky z tehál YTONG. Nosné steny hrúbky 300 mm z tehál 

YTONG tvárnice P2-400 a prie�ky sú riešené ako plynosilikátové prie�kovky YTONG       

P2-500. 

Stavba je zastrešená jednopláš�ovou strechou. 	as� strechy šikmej a �as� plochej sú riešené 

systémom s TI vrstvou Polydek. Na ŽB stropnú dosku budú usadená TI vrstva z objemovo 

stabilizovaného, samozhasujúceho expandovaného polystyrénu s na kašírovaným pásom typu 

S, na ktorú bude položená povlaková HI vrstva, horný SBS modifikovaný asfaltový pás S. 

 

 

Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 

 

Všetky obvodové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby splnili požiadavok sú�inite�a priestupu 

tepla pod�a 	SN 73 0540.  Okná a dvere v obvodovom plášti sú navrhnuté z hliníkových 

profilov s izola�ným dvoj sklom o Uf = 1,6 W/m2K. 
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Spôsob založenia objektu s oh�adom na výsledky inžinierskogeologického                              

a hydrogeologického prieskumu 

 

Výskyt hladiny podzemnej vody sa na pozemku nepredpokladá. Územie je pod dolované,    

no v sú�asnosti už nedochádza k poklesu reliéfu. Podložie je stabilné. Z tohto dôvodu neboli 

prevedené žiadne zvláštne bezpe�nostné opatrenia. 

 

 

Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie a riešenie prípadných negatívnych 

ú�inkov. 

 

Objekt nebude ma� negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

 

Dopravné riešenie 

 

K objektu bude novo vybudovaná komunikácia prepojená s parkovacou plochou. Tá bude 

následne zo severu napojená na ulicu Michálkovickú. 

 

 

Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, protiradonové opatrenie 

 

Objekt nie je vystavovaný škodlivým vplyvom z vonkajšieho prostredia Aj ke� územie         

je poddolované, v sú�asnosti už nedochádza k poklesu reliéfu, územie je stabilné. 

 

 

Dodržanie všeobecných požiadavkov na výstavbu 

 

Pri výstavbe boli dodržané požiadavky pod�a vyhl. �. 502/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu 

 

 

1.1.2. Výkresová �as� – viz zoznam príloh 
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Záver 

 

Úlohou bakalárskej práce bolo spracovanie �asti projektovej dokumentácie pre Galériu, 

bývalý dol Petr Bezru�, Slezská Ostrava. Snahou bolo navrhnú� objekt k navráteniu života   

už dnes opustenému dolu a následné zhotovenie architektonickej a stavebne technickej �asti 

projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 

Podklady k zhotoveniu bakalárskej práce tvorila Urbanistická štúdia – semestrálna práca 

Ateliérovej tvorby III, Štúdia objektu (návrh objektu) – semestrálna práca Ateliérovej tvorby 

IV a dokumentace pro stavební povolení – semestrálna práca Ateliérovej tvorby Va. 

Projektová dokumentácia bola zhotovená pod�a platných noriem a zaradená pod�a vyhl. 

499/2006 Sb. o dokumentácii stavieb. 
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