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Anotace  

Návrh stavby je zam��en na vybudování  Multifunk�ní budovy Petr Bezru� Slezská 

Ostrava, v které budou obsaženy funkce ob�anské vybavenosti, kancelá�ských prostor a 

funkce bydlení. Budova se nachází v areálu bývalého dolu Petr Bezru� v návaznosti na ulici 

Michálkovickou. Výsledné �ešení pln� respektuje Územn� plánovací dokumentaci m�sta 

Ostravy a myšlenku Urbanistické studie – semestrální práce Ateliérové tvorby III. 

Úkolem bakalá�ské práce bylo vcítit se do pot�eb uživatele, ale také investora a m�stského 

obvodu Slezská Ostrava. V místech areálu d�l Petr Bezru� je uvažováno centrum obvodu 

Slezská Ostrava a s tímto je po�ítáno p�i návrhu �ešené stavby Multifunk�ní budovy Petr 

Bezru� Slezská Ostrava, která spolu s ostatními stavbami a rekonstrukcemi v daném areálu 

utvo�í funk�ní celek, který oživí Slezskou Ostravu. 

Annotation 

Structure design is focused on building up Multifunctional building Petr Bezru�

slezská Ostrava, which will contain functions of amenities, offices and housing. The building 

is situated in former mine area Petr Bezru� in relation with Michálkovická street. Result fully 

respect territorially planning documentation of city of Ostrava and idea of urban studies – 

semester Project Studio III. The task of Bachelor thesis was empathize to user’s, investor’s 

and city part’s Slezská Ostrava needs. The center of Slezká Ostrava is considered in place of 

Petr Bezru� area and I count with it in designing the Multifunctional building Petr Bezru�

Slezská Ostrava. The building will create functional complex with another structures and 

reconstructions which will fill Slezská Ostrava with life. 
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Úvod 

 Tématem bakalá�ské práce je �ešení stavby Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská 

Ostrava a to do úrovn� projektové dokumentace pro provád�ní stavby, dle zadaného rozsahu. 

Práce je zam��ena na objekt SO 01.  

Funk�ní nápl� objektu byla volena s d�sledkem na znovu oživení dané lokality, bývalého 

dolu Petr Bezru�, a také na obohacení p�ilehlého okolí Slezské Ostravy. Práv� v míst�

bývalého dolu Petr Bezru� je dle Urbanistické studie - semestrální práce Ateliérové tvorby III, 

z které myšlenka projektu pochází, uvažováno nov� vzniklé nám�stí Slezské Ostravy, kde 

v budoucnu bude sm��ováno zna�né množství života a obchodu a tento Multifunk�ní d�m 

Petr Bezru� ideu tohoto místa vhodn� dopl�uje. 

Funk�ní nápl� objektu je rozd�lena na jednotlivé patra dle finan�ní atraktivnosti a funk�nosti. 

V podzemních podlažích (2.PP a 1.PP) jsou umíst�ny podzemní garáže s 60-ti parkovacími 

místy, z toho 4 jsou ur�eny pro osoby s omezenou možností pohybu. 

V p�ízemí objektu se vstupy z ul. Michálkovické jsou umíst�ny obchodní jednotky, recepce a 

kavárna pro 40 osob. 

V 2.NP jsou umíst�ny obchodní plochy navazující na obchodní plochy p�ízemí, navzájem 

propojeny schodišt�m v každé obchodní jednotce. 

V 3.-5.NP jsou umíst�ny variabilní kancelá�ské prostory a v 6.NP jsou umíst�ny bytové 

jednotky.  

Koncepce dispozic všech pater byla �ešena v semestrální práci Ateliérové tvorby IV (viz. 

P�íloha) a v rámci �ešení bakalá�ské práce je, dle zadání, �ešeno pouze p�ízemí objektu(1.NP). 

Bakalá�ská práce se skládá z textové a výkresové �ásti. Textová �ást obsahuje rekapitulaci 

návrh� p�edcházejících semestrálních prací a následn� je �len�na jako textová �ást projektové 

dokumentace pro provád�ní stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. Výkresová �ást je dále �len�na dle 

formy p�ílohy a je zpracována dle platných norem. První p�ílohu tvo�í výkresy pro 

architektonickou a stavební �ást. Druhá p�íloha obsahuje výkresy se specializací na pozemní 

stavitelství (technické detaily viz. p�íloha). T�etí p�íloha obsahuje výb�r výkres� z p�edešlých 

dokumentací, jako jsou charakteristické p�dorysy a vizualizace. 

  



���
�

1. Výchozí údaje 

1.1. Zadání 

Jednotlivé zadání a výsledné návrhy podklad� pro vypracování bakalá�ské práce: 

1. Zadání: Urbanistická studie – semestrální práce Ateliérové tvorby III, kde bylo 

p�edm�tem vypracovat Urbanistickou studii na území bývalého dolu Petr Bezru� ve 

spolupráci se studenty: Evžen Entner, Patrik Bílý, Veronika �echmanová, Lucie Ko�í 

a Ema Skarková. Výsledkem této spolupráce vznikl Urbanistický soubor objekt�, 

který upravuje, uchovává a dopl�uje objekty v dané lokalit�. Prostor byl rovn�ž 

dotvá�en vhodnou volbou dopln�ní zelen�, stezky pro p�ší a nutnou úpravou dopravní 

infrastruktury. Rovn�ž byl celý areál dolu Petr Bezru� op�t propojen vle�kou 

s okolními doly. Hlavním problémem �ešení daného území, byl návrat života a 

vytvo�ení reprezentativního místa pro centrum Slezské Ostravy a tento problém byl 

Urbanistickou studií dolu Petr Bezru� vy�ešen. 

2. Zadání: Architektonická studie – semestrální práce Ateliérové tvorby IV.  

Výsledným �ešením bylo zpracovat architektonickou studii konkrétní budovy. 

Multifunk�ní d�m Petr Bezru� Slezská Ostrava je výsledným �ešením této studie a 

reaguje na problematiku danou územím a vlivy s územím spojené. Reaguje také na 

pot�eby ob�anské vybavenosti plánovaného centra Slezské Ostravy a p�ilehlého okolí. 

3. Zadání: �ást dokumentace pro stavební povolení Multifunk�ního domu Petr Bezru�

Slezská Ostrava (SO 01) 

1.2 Charakteristika Slezské Ostravy 

M�stský obvod Slezská Ostrava je správní obvod pro: Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, 

He�manice, Muglinov, Kun�ice, Kun�i�ky, Hrušov. 

Slezská Ostrava leží v  nadmo�ské výšce 266 - 286 m.n.m na roloze 41,75 km2 o délce  

19 km a ší�ce 4 Km. Po�et obyvatel žijících na území Slezské Ostravy je kolem 7700. 

D�ležitým charakteristickým rysem Slezské Ostravy je tzv. Zelený trojblok , který je složen 

z území zoologické zahrady, Slezskoostravského hradu a Haldy Emy, což je rovn�ž nejvyšší 

místo Slezské Ostravy s nejvyšší výškou 315 m.n.m, kde je díky vliv�m hornické �innosti a 

stále pracující strusce subtropické klima.  
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P�es areál dolu Petr Bezru� prochází nadregionální biokoridor, který však stavbou není nijak 

zasažen a je s ním v tomto ohledu po�ítáno v budoucí výstavb� areálu d�l Petr Bezru�. 

Slezská Ostrava je vhodná lokalita pro výstavbu byt� a rozši�ování území Ostravy. Zvláštností 

daného místa a lokality je propojení ostatních ostravských dol� pomocí vle�ky, což má pro 

obvod široký potenciál.  

Zástavba na Slezské Ostrav� je organicky tvo�ená, a proto i v Urbanistické studii bylo na 

tento fakt zareagováno. 

Krom� rodinných dom� a bytových dom� se zde nacházejí hojn� sídla a sklady firem. P�sobí 

zde Vysoká škola podnikání a také studentské koleje. Problémem daného území je slabá 

reakce na pot�eby ob�anské vybavenosti, na kterou projekt Multifunk�ní d�m Petr Bezru�

Slezská Ostrava reaguje.  

         

Obr. 1 - Územní plán �ešeného území m�sta Ostravy (zdroj: gisova.ostrava.cz)   
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Obr. 2 – Struktura zástavby �ešeného území  

(zdroj: Urbanistickou studii na území bývalého dolu Petr Bezru�). 

Obr. 3 – „Zelený Trojblok“ v návaznosti na �ešené území  

(zdroj: Urbanistickou studii na území bývalého dolu Petr Bezru�). 
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1.3. Charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází na parcelách �íslo 2402/6 a 2404/1 na okraji samotného areálu d�l Petr 

Bezru� v p�ímé návaznosti na ul. Michálkovickou vedle stávající budovy Revírní bratrské 

pokladny, zdravotní pojiš�ovny. Jedná se o historickou �ást m�sta z období t�žby uhlí. Terén 

v míst� staveništ� je tém��  rovinný svažující se na severovýchod sm�rem k Michálkovicím. 

Na jižní stran� parcel se nachází terénní zlom o výšce 5-ti metr�, který je v návrhu využit pro 

umíst�ní podzemních garáží. P�ístup pro p�ší je uvažován hlavn� ze strany ul. Michálkovické 

a poté z vnitrobloku pro p�ší z historického centra areálu d�l Petr Bezru�, kde je také 

soust�ed�na veškerá obslužná doprava a také doprava návšt�vník� a obyvatel� území. 

Pozemek se nachází v areálu, kde se v minulosti t�žilo uhlí, a tak je zde po�ítáno, i p�es 

z�ejmé odezn�ní vliv�, s ú�inky vliv� poddolování.  

2. �ešení 

2.1. Urbanistické a architektonické �ešení 

Myšlenka Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava byla navázat na navrhovanou 

strukturu zástavby z Urbanistické studie na území bývalého dolu Petr Bezru�. 

Stavba zlepšuje ob�anskou vybavenost v daném okolí a spolu s okolní zástavbou tak tvo�í 

celek, sloužící pro využití lokality jako centrum obvodu Slezská Ostrava. 

Stavba je v 1.-2.NP �ešena jako obchodní jednotky s kavárnou. Tyto prostory jsou pro 

ve�ejnost p�ístupné z hlavní ul. Michálkovické a navazují na p�ší zónu areálu d�l Petr Bezru�. 

�ást pro ve�ejnost a pro zásobování spolu s dopravou jsou od sebe navzájem odd�leny 

pomocí terénního zlomu. Vnitroblok na spodní terase území slouží pro vjezd návšt�vník�m 

obchod�, zam�stnanc�m sídlících firem, obyvatel�m objektu �i zásobování obchodních 

jednotek.  

3.-5.NP jsou navrženy jako variabilní kancelá�ské prostory s jádrem pro hygienické pot�eby. 

V 6.NP se nachází bytové jednotky 3x 3+kk a 2+kk. Každý byt má svou terasu opticky a 

akusticky odd�lenou od sebe. P�íchod do byt� je umíst�n na otev�ené chodb� s výhledem na  

ul. Michálkovickou. V objektu jsou dv� centrální schodišt�, p�i�emž jedno je pr�b�žné p�es 

celou stavbu a obsluhuje všechny patra Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava. 

Druhé schodišt� je pr�b�žné až do 2.NP a je ur�eno pro zásobování. Je umíst�no v jižní �ásti 

objektu a obsluhuje sklady obchodních jednotek a zásobování kavárny. 
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Budova je tvo�ena ŽB skeletem vypln�ným zdivem firmy Porotherm a velkoformátovými 

plastovými a hliníkovými okny. Konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím  

systémem firmy Rockwool a opat�eny sv�tle šedou omítkou.  

Budova z ul. Michálkovické komunikuje s okolím a udává danému okolí technologický ráz 

objektu, ur�eného pro sídla firem. Konstrukce obvodového plášt� je ve výšce 2.NP  

p�edsazená p�ed stavbu a tvo�í tak p�íst�eší pro návšt�vníky obchod� a pomocí podsvícení této 

konstrukce vzbuzuje pozornost ve�ejnosti, zvlášt� pak v no�ních hodinách.  

Obr. 4. – Pohledy na navržený Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava 

(zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. – viz. P�ílohy). 

Obr. 5. – Pohledy na navržený Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava 

(zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. – viz. P�ílohy). 
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2.2. Provozní a dispozi�ní �ešení 

D�sledek reakce na nemožnost umíst�ní zásobovacích prostor na ul. Michálkovickou byl 

tento problém vy�ešen navedením veškeré dopravy do vnitrobloku areálu Petr Bezru�, kde je 

umíst�n vjezd pro zásobování obchodních jednotek a kavárny v úrovni terénu spodní terasy 

(2.PP). V jižní �ásti st�edu objektu je umíst�no zásobovací schodišt� s výtahem, které slouží 

jak pro distribuci zboží po vertikále, tak je využito jako odd�lený vchod pro zam�stnance 

obchod� a kavárny. Druhé schodišt� pro návšt�vníky objektu, kancelá�ské pracovníky a 

obyvatele byt� je umíst�no v severní �ásti st�edu objektu. 

Obchody jsou situovány na severozápadní stranu, na ul. Michálkovickou z d�vod� nejv�tšího 

toku kolemjdoucích lidí a reprezentativnosti prostor. 

Kancelá�ské prostory jsou orientovány na jižní i severní sv�tové strany. P�ípadnému 

p�eh�ívání pracovních prostor na jižní stran� se bude p�edcházet vhodnou volbou roletového 

systému a klimatizace. 

Bytové jednotky jsou orientovány p�evážn� na jižní sv�tovou stranu a je tak zajišt�n 

dostate�ný p�ísun denního sv�tla. 

V každém pat�e jsou umíst�ny úklidové místnosti s výlevkou pro zajišt�ní �istoty a hygieny 

prostor.  

Kavárna je situována na severovýchodním rohu objektu. WC je zde navrženo dle Vyhlášky 

398_2009. Celý objekt je p�izp�soben osobám s omezenou možností pohybu. 

2.3.Technické �ešení 

Multifunk�ní d�m Petr Bezru� Slezská Ostrava je ze stavebního hlediska tvo�en  

ŽB skeletem o velikosti osmi pater, který je vypln�n zdivem Porotherm 50 Hi Profi Dryfix.    

Fasáda je tvo�ena kontaktním zateplovacím systémem zna�ky Rockwool tl.100 mm a 

opat�ena hrubozrnnou omítkou do exteriéru ve sv�tle šedé barv� zna�ky Baumit nanoportrop 

tl. 2 mm. 

. Návrh zcela spl�uje podmínky rozvoje a oživení území. Z hlediska výškové úrovn�

p�evažuje nad vedle stojící budovu Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojiš�ovny a 

hmotov� tak graduje až k výškové budov�, která s Multifunk�ním domem Petr Bezru�

Slezská Ostrava sousedí a je s touto návazností po�ítáno již v Urbanistické studii na území 

bývalého dolu Petr Bezru�. 

Dopravní �ešení je vhodn� odd�leno od p�ší zóny terénním zlomem a neruší jí tak.   
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3.Textová �ást PD pro provád�ní stavby (dle vyhl. 499/2006 Sb.) 

A.Pr�vodní zpráva

a) Identifika�ní údaje stavby a investora 

Název stavby:   Multifunk�ní d�m Petr Bezru� Slezská Ostrava 

Druh stavby:   Novostavba 

Kraj:    Moravskoslezský 

Obec:    Ostrava (554821) 

Katastrální území:  Slezská Ostrava 714828 

�íslo parcely:    2402/6 , 2404/1, 2396/97 

Stupe� PD:   Dokumentace pro provád�ní stavby (DPS) 

Zadavatel:    Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

     Katedra architektury 

     Ludvíka Podéšt� 1875/17 

     708 33, Ostrava – Poruba 

Vypracoval:   Cyril Vltavský 

Vedoucí práce:   Ing. arch. Renata Májková 

Konzultant PS:   Ing. Barbora Hrubá 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek se nachází v obvodu Slezská Ostrava (Slezská Ostrava 714828) v areálu 

bývalého dolu Petr Bezru� v p�ímé návaznosti na ul. Michálkovická na parcelách 2402/6, 

2404/1 a 2396/97. P�vodní zástavbu tvo�í garáže pro osobní vozidla a jednoduché 

p�íst�ešky užívané jako skladovací prostory. Pozemek je mírn� svažitý sm�rem na 

severovýchod a ohrani�uje ho 5-ti metrový terénní zlom, který je využit pro umíst�ní 

podzemních garáží stavby. Sousedící budova na západní stran� je sídlem Revírní bratrské 

pokladny, zdravotní pojiš�ovny a na stran� východní je uvažována výstavba polyfunk�ního 

domu. Pozemky jsou odkoupeny od p�vodního majitele Revírní bratrské pokladny, 

zdravotní pojiš�ovny a nyní jsou majetkem investora. 
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c) Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Byla provedena b�žná prohlídka stavebního pozemku a okolí stavby a celého areálu d�l 

Petr Bezru�. Krom� této prohlídky nebyly provedeny žádné jiné pr�zkumy.  

Napojení objektu je navrhováno sjezdem na severovýchodní stran� ze silnice I. T�ídy 

Michálkovické, který vede do technického dvora areálu d�l Petr Bezru�, který slouží pro 

technickou obsluhu celého areálu. Zde jsou vedeny komunikace k navrhovanému objektu 

do podzemních garáží. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Navrhovaný objekt není v rozporu s požadavky dot�ených orgán�

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Navržené �ešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavk�m Vyhl. �. 502/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. Použité materiály a konstrukce budou 

spl�ovat podmínky stanovené platnými normami a p�edpisy, prohlášením o shod�. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Výsledný návrh není v rozporu s Územn� plánovací dokumentací m�sta Ostravy, 

zpracovanou ke dni 6. 3. 2012  Útvarem hlavního architekta Magistrátu m�sta Ostravy. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 

v dot�eném území 

Navržený objekt nemá vazby na jiné stavby a opat�ení v dot�eném území a samotný objekt 

tyto vazby nevytvá�í. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Doba výstavby je p�edpokládaná na dobu 2 roky. Za�átek a konec výstavby je ur�en 

investorem stavebního objektu. 
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i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové, 

nebytové v m2

Podlahová plocha:  1.PP   845  m2 

    2.PP   845  m2 

    1.NP   814  m2 

2.NP   828  m2 

3.-5.NP  832  m2 

6.NP   810  m2 

Podlahová plocha:  Celkem  4 974m2 

Zastav�ná plocha:     927 m2

Obestav�ný prostor: Nadzemní �ást       5 562 m3

Podzemní �ást       1 854 m3 

Celkem  7 416 m3 

Odhadovaná cena:     209 231 500 K�

Ší�ka stavby (uli�ní fasáda):   50,9 m 

Maximální výška nadzemní �ásti:   20,15 m 

Maximální hloubka podzemní stavby:  6,9 m 

(Cena byla propo�tena na základ� informací o vým��e objektu a informacích o cenách ve 

stavebnictví ze zdroj�: ���������������������������������������������

� �
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B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�

Terén je mírn� svažitý sm�rem na severovýchod a ohrani�uje ho 5 metr� vysoký terénní 

zlom, který tak tvo�í hranici pozemk�. Terénní zlom je v návrhu využit pro umíst�ní 

podzemních garáží. V úrovni ul. Michálkovické je umíst�na ±0,000 vztažená 

k navrhovanému objektu. Stavba je na ul. Michálkovické umíst�na ve výškové úrovni 

272,00 m.n.m. (místního výškového systému). Pod terénním zlomem v úrovni technického 

dvora a vjezdu do podzemních garáží je stavba umíst�na ve výškové úrovni 267,00 m.n.m. 

(místního výškového systému). Stavební objekt se nachází v historickém dolu Petr Bezru�

a je tak nutné dbát na historický kontext a soulad s p�vodní zástavbou a koncepcí dle  

Urbanistické studie na území bývalého dolu Petr Bezru�, a také na Územn� plánovací 

dokumentaci m�sta Ostravy. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní související

Hlavním idejí bylo vytvo�ení zástavby, odpovídající funk�nímu využití dané �ásti území 

areálu d�l Petr Bezru�. V místech stavby bylo dle Urbanistické studie na území bývalého 

dolu Petr Bezru� plánovaná funkce ob�anské vybavenosti, administrativy a výroby. 

Navrhovaná zástavba navazující na ul. Michálkovickou odd�luje ruch z ve�ejné �ásti a 

silni�ní komunikace od intimního prostoru pro bydlení a rekreaci umíst�nou v jižní �ásti 

areálu d�l Petr Bezru�. Funkce objektu jsou rozd�leny do jednotlivých pater. V 2.-1.PP 

jsou umíst�ny podzemní garáže, v 1.-2.NP jsou umíst�ny obchodní jednotky s kavárnou. 

V 3.-5.NP jsou umíst�ny variabilní kancelá�ské prostory a v 6.NP jsou umíst�ny bytové 

jednotky.  Technický dv�r je využit pro zásobování a parkovací stání. 

Veškeré pozemky jsou odkoupeny od p�vodního majitele Revírní bratrské pokladny, 

zdravotní pojiš�ovny a nyní jsou majetkem investora. 

c) Stavebn� - technické �ešení objektu

Nosný systém navrhované stavby tvo�í ŽB skelet s oboustrann� vedenými pr�vlaky, který 

je založený na ŽB stup�ovitých patkách, které jsou navzájem propojeny ocelovými táhly 

30x30 mm zabetonované betonem C25/30 z d�vodu poddolování areálu dolu Petr Bezru�. 
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ŽB skelet je vypln�ný zdivem Porotherm 50 Hi Profi Dryfix. Fasáda je �ešena jako 

kontaktní zateplovací systém Rockwool tl.100 mm a opat�ena hrubozrnnou omítkou do 

exteriéru ve sv�tle šedé barv� zna�ky Baumit nanoportrop tl. 2 mm. St�echa je �ešena jako 

plochá se skladbou st�echy (viz. Specifikace, skladba P1), která je odvod�ována 6-ti svody 

v místech nosných sloup�. 

�

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Napojení objektu je navrhováno sjezdem na severovýchodní stran� ze silnice I. T�ídy 

Michálkovické, který vede do technického dvora areálu d�l Petr Bezru�, který slouží pro 

technickou obsluhu celého areálu. Zde jsou vedeny komunikace k navrhovanému objektu 

do podzemních garáží. 

Napojení na inženýrské sít� je navrhováno ze severní strany objektu ve st�edu objektu. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu

Napojení na inženýrskou infrastrukturu bude provedeno vybudováním všech nutných 

p�ípojek na stávající ve�ejné �ády viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace. 

�ešení dopravy je popsáno v bodu d) této zprávy viz. výše. Doprava v klidu je �ešena 

parkovacím stáním ve dvou podzemních patrech (1.PP a 2.PP), kde je umíst�no 60 

parkovacích stání. P�i p�ípadném p�ekro�ení kapacity parkovací míst je možno využít 

parkovacích stání umíst�ných v technickém dvo�e �i v p�ilehlém objektu, který má funkci 

garážového stání a je plánována jeho výstavba dle Urbanistické studie na území bývalého 

dolu Petr Bezru�. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany

�ešená stavba je navržena s ohledem na životní prost�edí a po celou dobu výstavby a své 

životnosti nebude p�sobit negativn� na životní prost�edí ve svém okolí. Po p�evzetí 

staveništ� tuto zodpov�dnost p�ebírá investor. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací

Objekt je navržen dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb tak, aby umož�oval bezbariérové užívání. 
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h) Pr�zkumy m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém

Vyty�ení stavby není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory

SO 01 – Navrhovaná stavba Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava 

SO 02 – Zpevn�né plochy kolem objektu na horní terase – není p�edm�tem �ešení 

SO 03 – Nájezdová rampa pro vjezd vozidel do podzemních garáží v 2.PP – není 

p�edm�tem �ešení 

SO 04 - Zpevn�né plochy kolem objektu na spodní terase – není p�edm�tem �ešení 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

P�i realizaci a užívání stavby nebudou využity ani ohroženy pozemky, které nejsou ve 

vlastnictví investora. 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Hlavní vyhláška je �. 324/1990 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského 

ú�adu ze dne 31. �ervence 1990 o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 

pracích. Dále také vyhl. �. 48/1982 Sb., �eského ú�adu bezpe�nosti práce, stanovuje 

základní požadavky a zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení. 

Pracovníci budou proškoleni o zásadách BOZP koordinátorem BOZP a p�i pracích budou 

vybaveni p�edepsanými ochrannými pom�ckami. Na staveništ� bude zamezen vstup 

nepovolaným osobám. Práce na stavb� budou provád�t prov��ené osoby pod dohledem a 

bude dbáno na dodržení platných p�edepsaných p�edpis� souvisejících s BOZP a �SN. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena s ohledem na zatížení p�sobící na stavbu po celou dobu její výstavby a 

následného užívání a nem�la tak za následek: 

a) Z�ícení stavby nebo její �ásti 
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b) Nep�ípustné p�etvo�ení stavby nebo její �ásti 

c) Poškození �ástí stavby nebo instalovaného vybavení a technického za�ízení v d�sledku 

nadm�rného p�etvo�ení nosné konstrukce 

d) Poškození i za p�ípadu, kdy je rozsah poškození neúm�rný jeho p�í�in�

3. Požární bezpe�nost 

Stavba je navržena tak, aby spl�ovala následující požadavky: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 

b) Omezení rozvoje ohn�, ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�

c) Omezení ší�ení požáru na sousední objekty 

d) Umožn�ní evakuace osob a zví�at 

e) Umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany 

f) Umíst�ní požárních úsek� a únikových východ�, systém EPS 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

�ešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony �. 114/1992 Sb. o 

ochran� p�írody a krajiny, § 14 Zk. �. 254/2001 Sb. o vodách,  

§ 26 odst. 4 Zk. �. 185/2001 Sb. o odpadech, Zk. �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší p�ed 

zne�iš�ujícími látkami a výše zmín�nými zákony o ZPF a LPF. 

Životní prost�edí nebude stavbou ani provozem narušováno nad b�žný rámec obdobných 

funkcí a provoz� objekt�. 

Deš�ové vody budou svedeny svodným potrubím do deš�ové kanalizace na pozemku 

investora (viz. výkres C 01 – Koordina�ní situace). 

Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace (viz. výkres C 01 – Koordina�ní 

situace). 

Z hlediska ochrany ovzduší – navrhovaná stavba, dle charakteru Polyfunk�ního domu 

nevytvá�í a nevyvádí do ovzduší žádné škodlivé látky, nebudou p�ekro�eny hladiny hluku 

v�tracích za�ízení. 

Technologie vzduchotechniky s no�ním provozem se neuvažuje, a tak nebudou p�ekro�eny 

maximální povolené hladiny hluku. 

Kontaminace prost�edí a podzemní vody – p�i výstavb� a ani p�i užívání stavby nedojde ke 

kontaminaci prost�edí a podzemních vod (za p�edpokladu dodržení všech p�íslušných 

p�edpis� pro výstavbu a bezpe�nost práce). 
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5. Bezpe�nost p�i užívání 

Návrh dodržuje požadavky a technické podmínky výrobc� a dodavatel�. Veškeré 

konstrukce budou provedeny dle platných p�íslušných p�edpis� a použité materiály budou 

zhotoveny ze zdravotn� nezávadných stavebních materiál�. V objektu budou probíhat 

pouze b�žné revize za�ízení. V objektu budou probíhat po ur�itých intervalech kontroly 

nosných konstrukcí a p�ípadných trhlin v konstrukcích.  

6. Ochrana proti hluku 

Stavba Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava je navržen z materiál�

s dobrými akustickými vlastnostmi a je navržena tak, aby spl�ovala požadavky  

�SN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobk�.  

V objektu je brán�no nadm�rnému hluku, tvo�eného samotným provozem, mezi 

jednotlivými patry pomocí kro�ejové izolace Rockwool tl. 40 mm. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navržena s ohledem na co možná nejlepší ekonomiku provozu. Objekt díky 

použitým materiál�m šet�í energií a teplem. Použitím vhodné tepelné izolace  

Rockwool tl. 100 mm, bráníme pronikání tepla skrze tepelné mosty v míst� styku ŽB 

prvk� a nosného obvodového zdiva Porotherm 50 Hi Profi Dryfix. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba je navržena a pln� p�izp�sobena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace a umož�uje tak bezbariérové užívání dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt je p�ístupný z ul. Michálkovické. V p�ípad� p�íjezdu osob s omezenou možností 

pohybu a orientace osobním automobilem, jsou v objektu umíst�ny 4 parkovací stání pro 

tyto osoby ur�ené, které jsou umíst�ny nejblíže komunika�ního jádra. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Na území �ešeného objektu je uvažováno st�ední radonové riziko, a proto budou pod 

podlahovou deskou v 2.PP umíst�né hydroizolace Dekbit AL S 2x a lepenka.  
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Tyto hydroizola�ní vrstvy budou stavbu chránit proti pronikání podzemní vody a vlhkosti a 

zárove� budou sloužit jako izolace proti radonu. Bo�ní ŽB st�ny podzemní stavby budou 

ze stejných d�vod� ochrany proti zemní vod�, vlhkosti a radonu opat�eny nopovou fólií. 

Jednotlivé pásy hydroizolace budou p�es sebe p�ekládány s minimálním p�esahem 100 mm 

a za tepla spojeny. Vrstvy takto položených izolací se budou navzájem k�ížem pokládat. 

Veškeré prostupy p�es hydroizolace je nutno provést plynot�sn�.  

Je nutné p�i pr�b�hu stavby, zejména p�i tvorb� základových patek a pás� a s nimi 

spojených výkopových prací dbát zvýšené pozornosti proti protržení �i propíchnutí 

hydroizola�ních vrstev a následnému znehodnocení. V p�ípad� znehodnocení je nutno 

hydroizola�ní pás vym�nit �i opravit a trhliny je nutno provést plynot�sn�. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba vzhledem ke svému využití jako Polyfunk�ní d�m svou funkcí nep�edstavuje pro 

p�ilehlé okolí vážnou hrozbu. 

V p�ípad� havarijní situace v míst� stavby je p�edpoklad využití ve�ejných prost�edk�

ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškodn�ní odpadních vod

Území Slezské Ostravy je odkanalizováno systémem jednotné kanalizace do Ú�OV 

v Ostrav� P�ívoze. Uli�ními stokami DN 300-600 mm jsou svád�ny splaškové a deš�ové 

vody s odleh�ením do �eky Ostravice.  

Stavba bude odvod�ována pomocí 6-ti svod� umíst�ných na ploché st�eše v míst� nosných 

sloup� a pomocí deš�ové kanalizace, kterou je možno v tomto území spojit s kanalizací 

splaškovou. Odpadní vody budou odvád�ny do nejbližšího kanaliza�ního �ádu, který je 

umíst�n na ul. Michálkovické na severní stran� objektu. Je nutné vybudovat novou 

kanaliza�ní p�ípojku, která je navržena v míst� st�ední �ásti stavby na severní stran�

objektu z d�vodu co nejkratší vzdálenosti k hlavnímu kanaliza�nímu �ádu (viz. p�íloha C01 

– Koordina�ní situace). 

b) Zásobování vodou

Ostrava je zásobována vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu p�es vodojemy 

Krásné Pole a Krmelín. Z t�chto vodojem� je voda dodávána do Slezské Ostravy dv�ma 

p�ívodními �ády DN 600mm. V �ešeném území se nachází vodovodní rozvody, které jsou 
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z �ásti využity firmami p�sobícími v areálu bývalého dolu. �ešené území je výškov�

�lenité s nadmo�skou výškou od 266 do 286 m.n.m. Z hlediska zásobování vodou spadá 

území do horního tlakového pásma s �ídícím vodojemem Hladnov užitného  

objemu 2 x 1000 m3 s hladinou 312,00/308,20 m.n.m. 

Je nutné k objektu vybudovat novou vodovodní p�ípojku, která je navržena v míst� st�ední 

�ásti stavby na severní stran� objektu z d�vodu co nejkratší vzdálenosti k hlavnímu 

vodovodnímu �ádu (viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

c) Zásobování energiemi

�ešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy VN 22 kV. 

Trafostanice jsou napájeny kabelovým vedením 22 kV.

Zásobování elektrickou energií bude zajišt�no pomocí napojení na nejbližší vedení 

elektrické energie. Je nutné vybudovat novou elektrickou p�ípojku, která je navržena 

v míst� st�ední �ásti stavby na severní stran� objektu z d�vodu co nejkratší vzdálenosti 

k hlavnímu vedení elektrické energie (viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

d) Zásobování plynem

Slezská Ostrava je zásobována plynem z nízkotlaké rozvodné sít�, do které je plyn 

dodáván ze t�í regula�ních stanic s ozna�ením: Muglinovská výkonu 3000 m3/hod, 

Michálkovická výkonu 1500 m3/hod, Kamenec výkonu 1500 m3/hod. 

Výkon regula�ních stanic spolehliv� zajiš�uje dodávku plynu pro domácnosti, objekty 

ob�anské vybavenosti a podnikatelskou sféru. Hlavní podíl spot�eby se soust�e	uje do 

topného období, protože plyn je v zájmovém území základním palivem pro výrobu tepla. 

Je nutné vybudovat novou plynovou p�ípojku, která je navržena v míst� st�ední �ásti stavby 

na severní stran� objektu z d�vodu co nejkratší vzdálenosti k hlavnímu plynovému �ádu 

(viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

e) �ešení dopravy

Napojení objektu je navrhováno sjezdem na severovýchodní stran� ze silnice I. T�ídy 

Michálkovické, který vede do technického dvora areálu d�l Petr Bezru�, který slouží pro 

technickou obsluhu celého areálu. Zde jsou vedeny komunikace k navrhovanému objektu 

do podzemních garáží. 
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f) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav

V �ešeném území se nenachází žádný vzrostlý strom. Nebude provedeno žádné kácení 

strom�. P�ší zónu a silnici bude odd�lovat travnatý pás, kde bude vysázeno 5 ks strom� o 

výšce do 4 m. Veškeré zpevn�né plochy pro p�ší na horní terase areálu budou tvo�eny 

zámkovou dlažbou. Povrch technického dvora na spodní terase areálu bude také tvo�en 

zámkovou dlažbou (viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

g) Elektronické komunikace

Navazující plochy Slezské Ostravy již jsou do zna�né míry kabelizovány sd�lovacími 

optickými a metalickými kabely a �ešené území bude možno na n� napojit.  

Je nutné vybudovat novou p�ípojku pro elektronické komunikace, která je navržena v míst�

st�ední �ásti stavby na severní stran� objektu z d�vodu co nejkratší vzdálenosti k hlavnímu 

vedení elektronické komunikace (viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

C. Situace stavby

(viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace) 

D. Dokladová �ást

(Není p�edm�tem bakalá�ské práce) 

E. Zásady organizace výstavby

(Není p�edm�tem bakalá�ské práce) 
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F. Dokumentace stavby

1. Pozemní (stavební objekt) 

1.1.  Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1. Technická zpráva SO 01 

a) Ú�el objektu

Stavební objekt SO 01 s názvem Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava, který 

je p�edm�tem �ešení je navržen jako polyfunk�ní d�m, v kterém jsou obsaženy funkce 

ob�anské vybavenosti (1.-2.NP), variabilních kancelá�ských prostor (3.-5.NP) a funkce 

bydlení (6.NP). Objekt má celkem 8 pater z toho 2 patra jsou podzemní, využity jako 

podzemní garáže a 6 pater jsou patra nadzemní. Objekt je navržen jako voln� p�ístupný pro 

ve�ejnost a uzp�soben pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je v 1.-2.NP �ešena jako obchodní jednotky s kavárnou. Tyto prostory jsou pro 

ve�ejnost p�ístupné z hlavní ul. Michálkovické a navazují na p�ší zónu areálu d�l Petr 

Bezru�. �ást pro ve�ejnost a pro zásobování spolu s dopravou jsou od sebe navzájem 

odd�leny pomocí terénního zlomu a ve vnit�ní organizaci pomocí odd�lených 

komunika�ních jáder. Vnitroblok na spodní terase území slouží pro vjezd návšt�vník�m 

obchod�, zam�stnanc�m sídlících firem, obyvatel�m objektu �i zásobování obchodních 

jednotek. 3.-5.NP jsou navrženy jako variabilní kancelá�ské prostory s jádrem pro 

hygienické pot�eby. V 6.NP se nachází bytové jednotky 3x 3+kk a 2+kk. Každý byt má 

svou terasu opticky a akusticky odd�lenou od sebe. P�íchod do byt� je umíst�n na otev�ené 

chodb� na severní stran� s výhledem na ul. Michálkovickou. V objektu jsou dv� centrální 

schodiš�ová jádra, p�i�emž jedno je pr�b�žné p�es celou stavbu a obsluhuje všechny patra 

Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava. Druhé schodišt� je pr�b�žné až do 

2.NP a je ur�eno pro zásobování. Je umíst�no v jižní �ásti objektu a obsluhuje sklady 

obchodních jednotek a zásobování kavárny. 
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Budova je tvo�ena ŽB skeletem vypln�ným zdivem firmy Porotherm a velkoformátovými 

plastovými a hliníkovými okny. Konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím  

systémem firmy Rockwool a opat�eny sv�tle šedou omítkou.  

Budova z ul. Michálkovické komunikuje s okolím a udává danému okolí technologický ráz 

objektu, ur�eného pro sídla firem. Konstrukce obvodového plášt� je ve výšce 2.NP  

p�edsazená p�ed stavbu a tvo�í tak p�íst�eší pro návšt�vníky obchod� a pomocí podsvícení 

této konstrukce vzbuzuje pozornost ve�ejnosti, zvlášt� pak v no�ních hodinách.  

V �ešeném území se nenachází žádný vzrostlý strom. Nebude provedeno žádné kácení 

strom�. P�ší zónu a silnici bude odd�lovat travnatý pás, kde bude vysázeno 5 ks strom� o 

výšce do 4 m. Veškeré zpevn�né plochy pro p�ší na horní terase areálu budou tvo�eny 

zámkovou dlažbou. Povrch technického dvora na spodní terase areálu bude také tvo�en 

zámkovou dlažbou (viz. p�íloha C01 – Koordina�ní situace). 

Objekt je navržen jako voln� p�ístupný pro ve�ejnost a uzp�soben pro p�ístup osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy

Podlahová plocha:  1.PP   845  m2 

    2.PP   845  m2 

    1.NP   814  m2 

2.NP   828  m2 

3.-5.NP  832  m2 

6.NP   810  m2 

Podlahová plocha:  Celkem  4 974m2 

Zastav�ná plocha:     927 m2

Obestav�ný prostor: Nadzemní �ást       5 562 m2

Podzemní �ást       1 854 m3 

Celkem  7 416 m3

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost

Nosný systém navrhované stavby tvo�í ŽB skelet s oboustrann� vedenými pr�vlaky, který 

je založený na ŽB stup�ovitých patkách, které jsou navzájem propojeny ocelovými táhly 

30x30 mm zabetonované betonem C25/30 z d�vodu poddolování areálu dolu Petr Bezru�. 
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ŽB skelet je vypln�ný zdivem Porotherm 50 Hi Profi Dryfix. Fasáda je �ešena jako 

kontaktní zateplovací systém Rockwool tl.100 mm a opat�ena hrubozrnnou omítkou do 

exteriéru ve sv�tle šedé barv� zna�ky Baumit nanoportrop tl. 2 mm. St�echa je �ešena jako 

plochá se skladbou st�echy (viz. Specifikace, skladba P1), která je odvod�ována 6-ti svody 

v místech nosných sloup�. St�echa je navržena jako jednovrstvá plochá se skladbou P6 

(viz. Specifikace). Konstruk�ní �ešení výtah� dop�esní výrobce. Strop je tvo�en 

z monolitických ŽB desek, ztužený v jednom sm�ru (viz. P�íloha F04 – Výkres a tvar 

stropu). 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Navržený konstruk�ní systém ŽB skeletu s kombinací se zdivem Porotherm 50 Hi Profi 

Dryfix je navržen tak, aby jejich tepelný odpor spl�oval požadavky �SN 73 05 . 

Skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

Okna a dve�e v �ešeném objektu jsou navržena hliníková na jižní stran� budovy a hliníková 

okna na stran� severní, západní a východní. Okna jsou výrobky zna�ky Vekra s izola�ním 

dvojsklem vypln�ným plynem Argonem s prostupem tepla  Uw = 1,1 W/m2K / 0,79 

W/m2K. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr�zkumu

Nebyly provedeny žádné pr�zkumy krom� b�žné obhlídky stavebního pozemku.  

Objekt je založený na ŽB stup�ovitých patkách, které jsou navzájem propojeny ocelovými 

táhly 30x30 mm zabetonované betonem C25/30 z d�vodu poddolování areálu dolu Petr 

Bezru� (viz. P�íloha F01 – Základy). 

Základová spára je v úrovni -6,900 m od uvažované hodnoty ±0,000 = 272,050 m.n.m. 

(místního výškového systému) vztažené k objektu. V míst� pod výtahem není pot�eba 

snižovat úrove� základové spáry, jelikož navržené výtahy od firmy Kone jsou bez dojezdu. 

Skladby podlah viz.specifikace. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních vliv�

�ešená stavba je navržena v souladu se zákony �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a 

krajiny, § 14 Zk. �. 254/2001 Sb. o vodách, § 26 odst. 4 Zk. �. 185/2001 Sb. o odpadech, 

Zk. �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší p�ed zne�iš�ujícími látkami a výše zmín�nými 

zákony o ZPF a LPF. 
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Životní prost�edí nebude stavbou ani provozem narušováno nad b�žný rámec obdobných 

funkcí a provoz� objekt�. 

Deš�ové vody budou svedeny svodným potrubím do deš�ové kanalizace na pozemku 

investora (viz. výkres C 01 – Koordina�ní situace). 

Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace (viz. výkres C 01 – Koordina�ní 

situace). 

Z hlediska ochrany ovzduší – navrhovaná stavba, dle charakteru Polyfunk�ního domu 

nevytvá�í a nevyvádí do ovzduší žádné škodlivé látky, nebudou p�ekro�eny hladiny hluku 

v�tracích za�ízení. 

Technologie vzduchotechniky s no�ním provozem se neuvažuje, a tak nebudou p�ekro�eny 

maximální povolené hladiny hluku. 

Kontaminace prost�edí a podzemní vody – p�i výstavb� a ani p�i užívání stavby nedojde ke 

kontaminaci prost�edí a podzemních vod (za p�edpokladu dodržení všech p�íslušných 

p�edpis� pro výstavbu a bezpe�nost práce). 

h) Dopravní �ešení

Napojení objektu je navrhováno sjezdem na severovýchodní stran� ze silnice I. T�ídy 

Michálkovické, který vede do technického dvora areálu d�l Petr Bezru�, který slouží pro 

technickou obsluhu celého areálu. Zde jsou vedeny komunikace k navrhovanému objektu 

do podzemních garáží. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení

Na území �ešeného objektu je uvažováno st�ední radonové riziko, a proto budou pod 

podlahovou deskou v 2.PP umíst�né hydroizolace Dekbit AL S 2x a lepenka.  

Tyto hydroizola�ní vrstvy budou stavbu chránit proti pronikání podzemní vody a vlhkosti a 

zárove� budou sloužit jako izolace proti radonu. Bo�ní ŽB st�ny podzemní stavby budou 

ze stejných d�vod� ochrany proti zemní vod�, vlhkosti a radonu opat�eny nopovou fólií. 

Jednotlivé pásy hydroizolace budou p�es sebe p�ekládány s minimálním p�esahem 100 mm 

a za tepla spojeny. Vrstvy takto položených izolací se budou navzájem k�ížem pokládat. 

Veškeré prostupy p�es hydroizolace je nutno provést plynot�sn�.  

Je nutné p�i pr�b�hu stavby, zejména p�i tvorb� základových patek a pás� a s nimi 

spojených výkopových prací dbát zvýšené pozornosti proti protržení �i propíchnutí 

hydroizola�ních vrstev a následnému znehodnocení. V p�ípad� znehodnocení je nutno 

hydroizola�ní pás vym�nit �i opravit a trhliny je nutno provést plynot�sn�. 
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j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu

P�i provád�ní stavby je nutno dodržovat p�edpisy týkající se BOZP, zejména pak vyhlášku 

�. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

1.1.2. Výkresová �ást (viz.p�ílohy) 
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Záv�r 

Výsledkem bakalá�ské práce je zpracování �ásti projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby, dle zadaného rozsahu objektu Multifunk�ního domu Petr Bezru� Slezská Ostrava.  

Práce je zam��ena na objekt SO 01. Cílem bylo navrhnout technicky i uživatelsky funk�ní 

budovu, která bude hodnotná pro oživení daného místa Slezské Ostravy a bude dopl�ovat 

koncept Urbanistické studie na území bývalého dolu Petr Bezru�.  

Stavba byla rovn�ž navrhována s d�razem na estetiku a za�len�ní objektu do okolní stávající a 

navrhované zástavby, která tak vytvo�í jeden celek, který by v budoucnu tvo�il centrum 

Slezské Ostravy. 

Vypracovaná projektová dokumentace je vypracována dle platných norem a se�azena dle 

Vyhlášky 499/2006 Sb. 
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