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Abstrakt 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je novostavba „ Tanečního klubu 

ve Frenštátě pod Radhoštěm“, napojenou na stávající budovu kina. Objekt je situován ve 

Frenštátě pod Radhoštěm v okrese Nový Jičín. Cílem práce bylo navržení občanské stavby 

pro kulturní vyžití s využitím stávajících prostor a pozemku v dané lokalitě tak, aby splňovala 

požadavky investora.  

Práce je členěna na část prací přípravných, situační, dokumentaci stavby a tepelně technické 

posouzení. Stavba byla navržena tak, aby zapadala do okolní zástavby. 

  

Klíčová slova 

Taneční klub, Frenštát pod Radhoštěm, Sendwix, výtahová šachta, dřevěný obloukový vazník, 

jednoplášťová střecha, bezbariérové řešení  

  

  

  

Abstract 

The subject of this project documentation for building is new building of Ballroom dance club 

in Frenštát pod Radhoštěm conected with current building of cinema. Object is situated in 

Frenštát pod Radhoštěm in region of Nový Jičín. The target of this diploma thesis was design 

of public building for cultural enjoying with using current spaces in the locality to fulfill 

requirements of investor. The thesis is devided into parts of preparing, situating, 

documentation to be involved into the surrounding.  

  

Keywords 

Ballroom dance club, Frenštát pod Radhoštěm, Sendwix, elevator shaft, wooden arched truss, 

flat roof, without barriers solution  
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ÚVOD: 

 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je novostavba „ 

Tanečního klubu ve Frenštátě pod Radhoštěm“, napojenou na stávající budovu kina. 

Objekt je situován ve Frenštátě pod Radhoštěm v okrese Nový Jičín. Cílem práce bylo 

navržení občanské stavby pro kulturní vyžití s využitím stávajících prostor a pozemku 

v dané lokalitě tak, aby splňovala požadavky investora.  

Práce je členěna na část prací přípravných, situační, dokumentaci stavby a 

tepelně technické posouzení.  Stavba byla navržena tak, aby zapadala do okolní 

zástavby. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Taneční klub ve Frenštátě pod Radhoštěm 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Adresa:    Frenštát pod Radhoštěm 

Katastrální území:   Frenštát pod Radhoštěm (634 719) 

Parcelní čísla pozemků:  4446, 215, 209 

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby:   stavba občanského vybavení 

Charakter stavby:   Taneční klub ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Účel stavby:   Zvýšení kulturního vyžití města, využití nezastavěného pozemku vedle stávajícího 

    kina 

Stupeň:    dokumentace pro provedení stavby 

 

Účelem stavby je výstavba Tanečního klubu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stavbou se zvýší kulturní vyžití města a 

dále bude vhodně využita dosud nezastavěná a nevyužitá parcela v těsné blízkosti kina. Nový objekt bude přímo navazovat 

na budovu stávajícího kina. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Název:   Frenštát pod Radhoštěm 

   nám. Míru 1 

   744 01Frenštát pod Radhoštěm 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: Bc. Jarmila Hazková 

   Rožnovská 326 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

       

Zodpovědný projektant: Bc. Jarmila Hazuková 

 

Hlavní inženýr projektu: Bc. Jarmila Hazková 

   Rožnovská 326 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 

Stavební řešení:  Bc. Jarmila Hazuková 

 

Statika:   Bc. Jarmila Hazuková 

 

PBŘ:   Bc. Jarmila Hazuková 

 



 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve 

vypracované projektové dokumentaci: 

 Předchozí projektová dokumentace  

 Statický průzkum sousedního objektu 

 Hydrogeologický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Geologický průzkum 

 Katastrální mapa 

 Fotodokumentace a osobní průzkum 

 Požadavky investora 

 Platné normy, vyhlášky a předpisy 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavění území 

Stavební pozemek se nachází na ulici Tyršova na zatravněné ploše v minulosti určené k výstavbě kulturního centra. Na 

pozemku se nachází stávající objekt kina, ke kterému bude novostavba připojena, což bude spojené i s menší rekonstrukcí 

kina hlavně přízemní části.  

Pozemek přiléhá k místní komunikaci, která navazuje dále na komunikaci I. Třídy. 

Jedná se o nezastavěný pozemek v zastavěném území. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosavadní využití a zastavěnost území je shodné s plánovaným využitím a zastavěností území – bude vybudován 

taneční sál  - stavba kulturního využití. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Žádná další ochrana území v době zpracování 

projektové dokumentace známa. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Výstavbou nového objektu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze střechy a zpevněných 

ploch v okolí objektu budou svedeny do místní kanalizační sítě. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování 

Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán města Frenštát pod Radhoštěm). 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 269/2009 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správci (majiteli) technických sítí jsou a zapracovány do projektové 

dokumentace.  



 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známa. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známi žádné související ani podmiňující investice. 

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

nemovitostí) 

Přilehlé sousední parcely jsou převážně ve vlastnictví Města Frenštát pod Radhoštěm až na parcely 2285, 277, 2282. 

 

Parcela č. 2285 – vlastníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 

Parcela č. 277 –  vlastníkem Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Parcela č. 2282 – vlastníkem Ambrožová Renáta, č.p. 433, 74274 Tichá 

    Blažek Ondřej, Horní 212, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Brodská Roxana, Fr. Horečky 336, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Děcký Pavel, Horní 213, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Fojtíková Radka, Tábor 2174/33, Žabovřesky, 61600 Brno 

    Harasim Vít, č.p. 682, 74401 Trojanovice 

    Havíř Jakub, Legionářská 2094/3, 68001 Boskovice 

    Hložek Pavel, Kopaná 808, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Hrachová Simona, Školská čtvrť 1440, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Klapetek Martin Mgr., Horní 212, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Kytrych Josef, Horní 211, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Madecká Kateřina, Horní 211, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Marková Marie, Horní 211, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Najdek Stanislav, Horní 212, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Nováková Markéta, Horní 211, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Pargačová Jana, Horní 211, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Petrová Ludmila, č.p. 821, 73947 Kozlovice 

    Raška Bedřich Ing., Za Střelnicí 1842, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

     Taufer Roman, Horní 213, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Tichavský Pavel, Horní 212, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

    Vaverka Pavel, Horní 212, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu, která bude napojena na stávající objekt kina. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je výstavba Tanečního klubu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stavbou se zvýší kulturní vyžití města a 

dále bude vhodně využita dosud nezastavěná a nevyužitá parcela v těsné blízkosti kina. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná e o stavbu trvalou. 

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

památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní památkou apod. 



 
 

e) Údaje o dodrženích technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se: 

 zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě:  

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

 vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů. Požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají. Dokumentace je 

zpracována, po domluvě se stavebním úřadem, v rozsahu pro provedení stavby. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správcůi) technických sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známa. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný prostor, 

užitný prostor, užitný plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Zastavěná plocha     586 m2 

Celková užitná plocha bez terasy   1017 m2 

Obestavěný prostor    4875 m3 

Plocha terasy     43,94 m2 

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

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 Nebyly stanoveny základní bilance stavby. 

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

členění na etapy) 

 Před započetím výkopových prací je třeba provést bourací práce nevyužitých zpevněných ploch a odstranění 

vzrostlé zeleně bránící výstavbě. Bourací práce objektu kina budou prováděny dle technologického předpisu a projektové 

dokumentace bouracích prací.  

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpokládaný začátek stavby 03/2015 

Předpokládané dokončení stavby 04/2016 

 

Postup: 

03/2015 Bourací a přípravné práce 

04/2015 Výkopové práce a provádění základových konstrukcí 



 
 

06/2015 Provedení hrubé stavby ( vodorovné a svislé nosné konstrukce) 

07/2015 Montáž střešní konstrukce 

08/2015 – 10/2015 Provádění vnitřních konstrukcí a instalací 

11/2015 Provedení přípojek a napojení na technickou infrastrukturu 

02/2016 – 03/2016 Terénní úpravy a úpravy ploch 

04/2016 Dokončovací práce 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby nebyly stanoveny. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Vzhledem k rozsahu a velikosti není stavba členěna na objekty a technická a technologická zařízení a tvoří jí jeden 

stavební objekt. 

  



 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek je velmi dobře situován. Je umístěn poblíž základní školy a sokolovny. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví 

města Frenštát a na pozemku nejsou žádná věcná břemena. Z jihozápadní strany přiléhá k místní komunikaci. Terén je 

mírně svažitý směrem k severozápadu.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci projektových příprav sousední stavby (areálová vodárna) byl proveden velmi podrobný hydrogeologický 

průzkum. Z tohoto průzkumu byla zjištěna ustálená hladina podzemní vody v hloubce cca 1,9 m pod povrchem. Dále byli 

zjištěny jednotlivé druhy hlín, jejichž vlastnosti byly zohledněny při statickém návrhu řešené stavby. Základová půda je 

šťěrková hlína , což je dobře únosná  a propustná zemina. 

Bylo provedeno měření radonu – radonový index pozemku byl stanoven jako nízký. 

Byl proveden statický průzkum stávajícího objektu, na který bude novostavba napojena. Stávající objekt je ze 

statického hlediska vyhovující. 

U stávající stavby kina byl proveden předběžný odhad hloubky základů . 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Dále se zde nachází pouze ochranná a 

bezpečnostní pásma stávajících areálových inženýrských sítí. Tyto sítě budou před začátkem stavby řádně vytyčeny, 

označeny a chráněny proti případnému poškození. 

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

Podle povodňové mapy České republiky stavba neleží v záplavovém území. Stavba se také nenachází ani 

v poddolovaném či jinak nevhodném území. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dostavba vyžaduje odstranění části stávajícího objektu. Ta je zobrazena ve výkresové dokumentaci. 

Kolem stavby se nachází drobné keře a stromy, ani jeden z nich ale nepodléhá povolení kácení. Tyto drobné keře a 

stromy budou odstraněny v rámci přípravy území. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k povaze nejsou žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavbou nedojde ke změně napojení na dopravní infrastrukturu. Stavba bude využívat i stávající technické 

infrastruktury, která je již k objektu nyní přivedena. Dojde pouze k vybudování příjezdu k nově vybudovanému parkovišti a 



 
 

k zpevnění ploch kolem objektu. Všechny přilehlé stavby objektu jsou napojeny na výměníkovou stanici místních tepláren, 

nový objekt bude napojen k této stanici a výměník bude umístěn do technické místnosti v 1NP.  V dané lokalitě se nenachází 

plynovodní potrubí. Ostatní inženýrské sítě budou napojeny na stávající z ulice Tyršova. 

Stávající objekt kina je v tuto chvíli připojen na přípojku kanalizace, vody, telekomunikace, silové vedení nízkého napětí 

a větev CZT z místních tepláren. Plynovodní přípojka zde zřízená není a nepředpokládá se její budoucí napojení. Nově 

zřízená bude přípojka CZT k nové budově do technické místnosti, kde bude umístěna vlastní výměníková stanice a měřící 

zařízení.  

Před zahájením prací je nutné přesné vytyčení stávajících inženýrských sítí za účasti správců těchto sítí. 

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

investice 

Před započetím výkopových prací je třeba provést bourací práce nevyužitých zpevněných ploch a odstranění vzrostlé 

zeleně bránící výstavbě. Bourací práce objektu kina budou prováděny dle technologického předpisu a projektové 

dokumentace bouracích prací.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

 

Účelem stavby je využití pozemku vedle stávajícího kina. Stavba bude veřejná a bude sloužit ke kulturnímu vyžití. 

V objektu budou zřízeny taneční sály, kavárna a bar. Hlavní vstup novostavby bude propojen se stávajícím kinem. Ve 

vestibulu společně s kavárnou se bude nacházet i recepce. 

Kapacita novostavby je určena na 40 osob pro malé taneční sály a velký taneční sál je navržen až na 100 lidí. 

Budova bude navržena s bezbariérovým přístupem. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán města Frenštát pod Radhoštěm), tzn. předmětný 

pozemek je veden jako plocha pro výstavbu kulturního zařízení. 

Kompozice prostorového a tvarového řešení bude volena tak, aby nebyl narušen charakter stávajícího území. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Část tanečního klubu je navržena jako skeletový systém vyztužený průvlaky, dozděný z vápenopískových cihel 

Sendwix tloušťky 175 mm, zateplený kontaktním systémem z minerální izolace tl. 150mm. 

Střecha této části je navržena jako dřevěná vazníková oblouková. Část střechy nad kavárnou je navržena jako 

plochá střecha se sníženou atikou a bude vytvarovaná tak, aby plynule navazovala na střechu vazníku.  

V přízemní části nové budovy se nachází vestibul s recepcí a kavárnou. Dále je vstup po levé straně do chodby 

s dvěma tanečními sály, sociálním zázemím a šatnou. V přízemí se nachází také technické zázemí budovy. Chodba je 

propojená oboustranným dvouramenným schodištěm do velkého tanečního sálu v druhém patře.  V druhém patře se 

nachází bar pro noční provoz se sociálním zázemím, kancelář, sklad, salonek a také únikové požární schodiště směrem na 

volné prostranství. Obě patra spojuje rovněž evakuační výtah určený hlavně pro vozíčkáře.  

Stavba má kulturní charakter, a proto je dbáno na estetický vzhled a barvy. 

Avšak je přihlédnuto k okolní zástavbě.  

 

 



 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

V budově bude uvažován denní provoz. Ve vstupní části s vestibulem je kavárna a dále zde bude recepce, která 

však nebude v trvalém provozu. K vestibulu bude napojen krček vedoucí do budovy stávajícího kina, který bude řešen jako 

rampa pro bezbariérový přístup. Z krčku se bude možné dostat do části s občerstvením, které bude otevřené hlavně v době 

provozu kina. Projekt zároveň řeší některé úpravy ve foayeru kina, kde došlo ke změnám umístění pokladen a vybudování 

nového bezbariérového WC. 

V nové části stavby v přízemí budou umístěny dva taneční sály, sloužící pro výuku zejména tanečních lekcí, které 

budou rozdělené na malý a střední taneční sál. K těm sálům je zřízeno sociální zázemí jak pro muže, tak pro ženy a dále 

hygienické zázemí pro zaměstnance. 

V přízemní části nové části stavby se nachází dále sociální zázemí pro návštěvníky nejenom tanečních sálů, kde je 

umístěno i jedno společné bezbariérové WC pro ženy a muže dohromady. Dále se v 1NP nachází technické zázemí staby.  

V objektu je zřízen výtah pro bezbariérový přístu i do 2NP. Komunikačně 1NP a 2NP jsou propojeny 

dvouramenným větveným schodištěm.  

Ve 2NP se nachází velký taneční sál s kapacitou až 100 osob, pro jehož provoz zde bude zřízen bar s obsluhou. 

Pro čas odpočinu a oddechu je zde malý odpočinkový salónek. Dále se zde nachází kancelář pro vedoucího tanečního klubu 

a uklídová místnost se skladem.  V části s barem je zřízeno sociální zázemí s jedním bezbariérovým WC. 

Nová část tanečního klubu je navržena jako skeletový systém vyztužený průvlaky, dozděný z vápenopískových 

cihel Sendwix tloušťky 175mm, zateplený kontaktním systémem z minerálná vaty tloušťky 150 mm.  

Stropy budou železobetonové předpjaté dutinové Spiroly tl. 320mm  a 250mm– dle posouzení statika, uloženy na 

železobetonových průvlacích.  

Část objektu, kde bude použito silnější zdivo Sendwix tl. 240mm, je pouze zděná. Stropy budou opět dutinové 

Spiroly. Nad touto částí bude plochá střecha. Nad částí stavby tvořenou skeletem budou uloženy dřevěné obloukové 

vazníky, kvůli velkému rozpětí. Spodní část vazníků bude požárně zajištěna sádrokartonovým podhledem na nosných 

profilech s tepelnou izolací.  

Průčelí části budovy s kavárnou a barem bude zvýšené vyzděním atiky, tak aby navazovalo esteticky na kino a na 

část s obloukovými vazníky a střecha bude plochá.  

Spojovací konstrukce mezi jednotlivými podlažími bude hlavní schodiště  železobetonové oboustranné 

dvouramenné.  

Betonové sloupy budou vytyčeny na základových železobetonových patkách navržené statikem. Kino má své 

stávající základy a pouze zděná část bude na základových pasech. 

Okenní a dveřní konstrukce budou navrženy, tak aby splňovaly tepelně technické požadavky. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Celá stavba vzhledem k využití je navržena maximálně bezbariérově. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  Přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově. 

Stavba komunikačních ploch bude ve smyslu citované vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a je řešena bezbariérovým způsobem. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které 

budou v době užívání objektu dodržovány.  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet:  

- nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Nařízení vlády je je prováděcím předpisem zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

- platí nové předpisy Vy č.362/2005 Sb., o práci ve výškách  



 
 

Stavba bude provedena odbornou stavební firmou. Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 

práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 

podle platných bezpečnostních předpisů. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí 

mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách: 

 ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení   

 ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah   

 ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 

 ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 

 ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví  

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný 

pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb. 

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno 

stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude 

docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Nová část tanečního klubu je navržena jako skeletový systém vyztužený průvlaky, dozděný z vápenopískových 

cihel Sendwix tloušťky 175mm , zateplený kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny tloušťky 150 mm.  

Stropy budou železobetonové předpjaté dutinové Spiroly tl. 320mm a 250mm – dle posouzení statika, uloženy na 

železobetonových průvlacích.  

Část objektu, kde bude použito silnější zdivo Sendwix tl. 240mm, je pouze zděná. Stropy budou opět dutinové 

Spiroly. Nad touto částí bude jednoplášťová plochá střecha s hydroizolační krytinou a zateplením z EPS.  

Průčelí části budovy s kavárnou a barem bude zvýšené vyzděním atiky, tak aby navazovalo esteticky na kino a na 

část s obloukovými vazníky a střecha bude plochá.  

Spojovací konstrukce mezi jednotlivými podlažími bude hlavní schodiště  železobetonové prefabrikované 

oboustranné dvouramenné. V objektu bude zřízeno ještě jedno schodiště vedoucí z 2NP na upravený terén, které bude 

sloužit  pouze jako úniková cesta v případě požáru.  

Betonové sloupy budou vytyčeny na základových železobetonových patkách navržené statikem. Kino má své 

stávající základy a pouze zděná část nové části budovy bude na základových pasech. 

Okenní a dveřní konstrukce budou navrženy, tak aby splňovaly tepelně technické požadavky. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Bourací práce 

Před započetím výkopových prací je třeba provést bourací práce nevyužitých zpevněných ploch a odstranění 

vzrostlé zeleně bránící výstavbě. Bourací práce objektu kina budou prováděny dle technologického předpisu a projektové 

dokumentace bouracích prací.  

 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací se objekt vytyčí lavičkami a zřetelně se vyznačím roviny hlavních obvodových 

nosných konstrukcí. Také se zřetelně označí výškový bod od kterého se určí všechny příslušné výšky pro založení objektu.  



 
 

Zahájení vlastních zemních prací se provede skrývkou ornice v ploše zahrady a zelených ploch a to do hloubky 

30cm. Ornice bude uložena na sousední parcele a bude po dokončení stavby použita ne terénní úpravy kolem objektu.  

Samotné výkopové práce budou prováděny strojně. Výkop pro základovou konstrukci podél stávajícího objektu se 

doporučuje provádět ručně, stejně tak jako dočištění základové spáry před betonáží.  

Mezi základy novostavby a stávající stavby kina je nutné provést dilataci základové spáry.  

Výkopy se zaměří a provedou dle výkresu základů a řezů. Zpětné zásypy pod konstrukcemi je nutno zhutnit max. 

po 30cm na únosnost 0,15MPa.  

Po odhalení a zhutnění základové spáry je nutno přizvat statika, který svým podpisem do stavebního deníku 

potvrdí, že navržený způsob založení vyhovuje místním geologickým podmínkám.  

 

Základové konstrukce 

Zhutněnou základovou spáru je nutno co nejdříve vybetonovat.  

Základové pasy musí být prováděny minimálně na úroveň 1,2m z důvodu vyšší hladiny podzemní vody.  

Před betonáží bude do podkladního betonu vložen zemnící pásek FeZn 30/4mm s krytím minimálně 50mm po 

obvodu základů a s ponecháním výstupů v místě budoucího el. rozvaděče a svislého jímacího zařízení na fasádě (max. po 

15ti metrech a min. u každého vnějšího rohu).  

Základy jsou navrženy dle posouzení statika a dle projektové dokumentace.  

Pozor! Je nutné vynechání prostupů zákl. konstrukcemi pro ležaté vedení instalací (kanalizace, voda, NN,…) .  

Na zhutněnou vrstvu zeminy se vybetonuje podkladní základová deska o tl. 150mm – beton C20/25 vyztužený při 

horním povrchu KARI sítí 140x140x6mm třídy oceli B500 s přesahem min. 150mm. Deska slouží jako podklad pro izolační 

souvrství.  

 

 Svislé nosné konstrukce 

Základní nosný systém stavby je kombinace skeletu a zděných vápenopískových cihel. Svislé sloupy jsou 

železobetonové a obvodové svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

navrženy také z vápenopískových cihel Sendwix.  

Před založením první řady zdiva je nutno opatřit základovou desku hydroizolačním souvrstvím pod nosné 

konstrukce.  

Pro postupy zdění a převazbu rohů je nutné dodržovat postupy a technologie doporučené výrobcem, aby bylo 

dosaženo maximální kvality.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

-Stropy: Stropní konstrukce jsou navržené v části novostavby jako železobetonové dutinové panely spirol. tl. 

320mm a 250mm. Stropní desky jsou ukládány na železobetonové průvlaky uložené na sloupech. Sloupy, průvlaky i stropní 

panely jsou dováženy jako prefabrikované.  Rozmístění a uložení panelů viz.výkres stropu.  

 

-Překlady: budou od výrobce Sendwix, v rekonstruované části ocelové nosníky výšky 140mm, nad velkými rozpony 

budou průvlaky z ŽB  a jako překlady budou využívány i  prefabrikované ŽBprůvlaky. 

 

-Ztužující věnce: Zděná část objektu je ztužena pomocí ŽB věnců v úrovni stropní konstrukce – viz výkres stopní 

konstrukce. V části skeletu jsou ztužujícím prvkem prefabrikované průvlaky.  

 

Schodiště 

Hlavní schodiště části novostavby je provedeno jako železobetonové s keramickou dlažbou. Schodiště je 

podepřeno v místě podlahy, v místě mezipodesty ŽB sloupky a v úrovni 2NP je podepřeno železobetonovými průvlaky. U 

výšky prvního a posledního stupně je nutno zohlednit rozdílnou výšku podlah v jednotlivých podlažích. Schodiště bude 

opatřeno zábradlím s madlem ve výšce 900mm nad hranou povrchové úpravy stupně po obou stranách.  

 

 

 

Střešní konstrukce 



 
 

Objekt je zastřešen nad taneční částí obloukovými dřevěnými vazníky s jednoplášťovou střechou a plechovou 

krytinou uloženým na prefabrikovaných průvlacích spojeným čepovým spojem . Část zděná s kavárnou je zastřešena 

plochou střechou s atikou.  

Přesah střechy vně obvodového zdiva bude zaklopen palubkami s povrchovou úpravou.  

Dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem BOCHEMIT Q ve dvou vrstvách  

 

 Obvodový plášť 

Při navrhování novostavby bylo postupováno tak, aby objekt splňoval podmínky uvedené v zákoně 406/2000 Sb. O 

hospodaření energií a vyhlášku č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov a ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Důkazem toho je průkaz energetické náročnosti budov, který je součástí projektové dokumentace.  

Tepelná izolace je navržena s ohledem na požadavky pohody prostředí a převládající interiérovou teplotu. Typy a 

tloušťky konstrukcí jsou uvedeny ve skladbě podlah a konstrukcí.  

Zateplení podlah 1.NP je tvořeno EPS tloušťky 100mm a XPS tl. 80mm 

Zateplení střechy vazníku je řešenoi pomocí PIR Compact desek s integrovanou OSB deskou. Zateplení ploché 

střechy je z EPS pásů ve dvou vrstvách na pero a drážku.  

Fasáda objektu je zateplená kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl 150mm.  

Povrchová úprava bude nanesena na armovací stěrku a bude použita fasádní omítka Weber Extra Clean s nizkým 

difuzním odporem. Barevnost dle volby investora.  

Sokl bude proveden do výšky min. 300mm nad terén. Bude tvořen extrudovaným polystyrenem a jako povrchová 

úprava bude použit vodoodpudivý marmolit. 

Tepelná izolace z XPS bude umístěna kolem základových konstrukcí do hloubky 700mm proti promrzání a z 

důvodu přerušení tepelných mostů skrz podlahu. 

 

  Příčky a dělící konstrukce 

Příčky budou provedeny z vápenopískových tvárnic Sendwix tl. 115mm. Do obvodových stěn budou kotveny 

nerezovými pásky v každé druhé spáře. U stropu se spára dopění a zatmelí. Dále z důvodu akustických požadavků jsou 

příčky ohraničující taneční sály z akustických sádrokartonových příček tl 155mm. 

 

 Izolace 

- proti zemní vlhkosti: Na základě zpracovaného posudku ke stanovení radonového rizika plochy zástavby jsou v 

projektové dokumentaci navržena opatření v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu. Zkoumaná plocha spadá 

do kategorie nízkého až přechodného radonového rizika. Z uvedeného důvodu bude nutno zabezpečit těsnost a 

neprůdušnost základových konstrukcí – v našem případě HI vrstvy.  

Na čistý, suchý a vyzrálý povrch základové desky se provede plnoplošným natavením izolační vrstva proti zemní 

vlhkosti a radonovému riziku z asfaltových pásů ELASTEK 40 Special mineral tl. 4mm. Nutno dokonale utěsnit prostupy 

skrze hydroizolační vrstvu s možností dilatace. Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je navržena pod celou plochou 

tanečního klubu. Předpokládá se položení izolace s přesahem pod zdivo a příčky před jejich vyzděním. V další etapě (před 

položením podlahové vrstvy) se v jednotlivých místnostech položí izolace, která se napojí na již položenou pod zdivem. Před 

položením bude podklad penetrován.  

- akustické izolace: Podlahy ve 2.NP jsou opatřeny izolací STEPROCK  ND  tloušťky 30mm. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy podle účelu místnosti. Na chodbách a sociálním zázemí jsou to převážně keramické 

dlažby. V cvičných tanečních sálech jsou navrženy kvalitní taneční podlahy na dřevěném roštu umožňující správné 

odpružení. Ve velkém tanečním sále jsou lakované parkety.  

Skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. 

 

Truhlářské výrobky 

Uvnitř domu jsou navrženy dveře z celoplošného laminátu CPL hladké. Venkovní okna jsou hliníková Schuco 

s izolačním dvojsklem. Barevná úprava dle přání investora. Vstupní dveře jsou řešené jako celoplošně prosklená stěna. 

Dveře navrženy jako únikové jsou odolné proti požáru, opatřeny panikovým kováním. 

Dále je v prvním patře umístěn dřevěný pult, který ohraničuje šatnu pro veřejnost navštěvující velký taneční sál. 

Barové pulty v kavárně 1NP a v baru 2NP jsou truhlářské výrobky sestaveny na zakázku. 



 
 

 

Zámečnické a klempířské výrobky 

Budou provedeny parapetní plechy oken, okapové rýny a svody.  

Okapy budou napojeny na svody, které budou opatřeny v úrovni upraveného terénu lapačem nečistot.  

Materiálem na výrobu klempířských prvků je uvažován titanzinek tloušťky 0,63mm. (dražší alternativa – měd)  

 

Povrchové úpravy 

-vnitřní: V prostorech sociálního zařízení jsou provedeny obklady z obkladaček RAKO, výšky a jejich přesné 

umístění viz příslušné výkresy. Odstín obkladaček podle volby investora.  

Vnitřní omítky stěn a stropů budou vápenocementové.  

Malby na zděných konstrukcích i na příčkách a podhledech budou provedeny barvou dle povrchu a přání investora. 

 

 

- vnější:  je použita probarvená omítka Weber extra Clean. Barevný odstín dle volby investora.  

Na sokl je použit vodoodpudivý marmolit.  

Na střeše bude položena plechová střešní krytina hnědá nebo černá.   

 

 

Podhledy 

Podhled bude v obou podlažích. V 1NP bude mít hlavní funkci pro skrytí vzduchotechnického zařízení na 

chodbách a v 2NP bude zároveň tvořit protipožární opatření a skrytí dřevěného vazníku. Podhledy budou sádrokartonové 

uloženy v ocelovém profilu, kazetové nebo zavěšené.  

 

 Povrchové úpravy kolem stavby, včetně vegetačních úprav 

Kolem objektu bude okapový chodník šířky 400mm z kačírku vyspádovaného směrem od stavby. Zpevněné plochy 

kolem objektu jako je parkoviště budou ze zámkové dlažby uložené na zhutněný povrch do štěrkopískového lože. Chodník 

na jihozápadní straně kina bude ponechán původní betonový. Zásobovací plošina ze zadní části bude také betonová. Po 

ukončení stavebních prací bude zarovnán terén a provedena výsadba nové zeleně po dohodě s investorem. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby 

nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických řešení 

 

Kanalizace 

Splašková odpadní voda bude odváděna do veřejné kanalizace a dále do čističky odpadních vod.  Dešťová voda bude 

odváděna přes revizní šachtu přípojkou do dešťové kanalizační stoky. Materiálem odpadních potrubí je PVC, svodných 

potrubí a kanalizační přípojky PVC KG DN 150mm.  

Odpadní potrubí od zařizovacích předmětů bude provedeno v požadovaném spádu min 3%. Odpadní potrubí od dřezu 

a myčky v baru a kavárně bude opatřeno čistící tvarovkou.  

Nová kanalizační přípojka – viz samostatný projekt  

 



 
 

Vodovodní potrubí 

Objekt bude napojen na vodovodní síť ve správě Frenštát vedoucí před objektem vodovodní přípojkou. Vodoměr bude 

umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné v jihozápadní části pozemku v přední části objektu. Studená voda je přivedena do 

přízemí tanečního klubu, kde se nachází HUV a odtud dále do dalších částí objektu. Materiálem potrubí je polyethylen. TUV 

je připravována pro část novostavby pomocí dálkového tepla z tepláren. Pro část kina jsou zde pro potřebu TUV na toaletách 

a v občerstvení umístěny průtokové ohřívače.  

 

Elektroinstalace 

Přípojka el. energie bude provedena částečně nadzemním a částečně podzemním vedením a to ze sloupu 

nacházejícím se na jihozápadní straně objektu. Elektroinstalace se provede dle platných předpisů ČSN (světelný a zásuv. 

obvod). Měrné zařízení bude umístěno ve skříni na fasádě. Vedení el. rozvodů bude provedeno v Cu.  

Rozvody světelné a zásuvkové elektroinstalace včetně slaboproudu budou vedeny ve zdivu pod omítkou a budou 

napojeny na rozvaděč v objektu 

Bude zbudována rozvodná skříň a bude provedena revize rozvodů po dokončení stavby. Ke kolaudaci bude předložen 

protokol o výchozí revizi el. zařízení. 

 

Zdravotechnika 

Zařizovací předměty budou opatřeny zápachovou uzávěrkou.  

V 1.NP i 2.NP budou použity WC sestavy určené pro zazdění do přizdívek s geberitem.   

Bude použito standardních vodovodních baterií.  

V 1.NP budou navíc v šatnách umístěny sprchové kouty s akrylátovou vaničkou o rozměrech 900x900mm.  

V úklidových místnostech jsou umístěné výlevky se zápachovou uzávěrkou.  

 

Vytápění 

Novostavba tanečního klubu bude napojena na větev CZT s výměníkovou stanicí v technické místnosti. Objekt bude 

tedy vytápěn dálkovým teplem z teplárny. V 1NP budou všude umístěny klasické podokenní radiátory a v tanečním sálu č. 2 

budou kvůli sníženému parapetu pod okny umístěny podlahové konvektory.  

 

Vzduchotechnika 

V objektu bude zřízeno potrubí vzduchotechniky v obou podlažích. Zejména pro odtah a výměnu vzduchu v tanečních 

sálech. Vzduchotechnické potrubí bude sloužit pouze pro výměnu vzduchu, nikoli pro ohřev. Potrubí bude vedeno 

v podhledech a bude napojeno na vzduchotechnickou jednotku v technické místnosti. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Požárně 

bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a tyto požadavky 

splňují. 

Ve všech skladbách konstrukcí tvořící obálku budovy, a to především u obvodových konstrukcí, zastřešení objektu, 

konstrukce ve styku se zeminou a výplně otvorů je sledováno dosažení doporučených hodnot U a dalších veličin dle 

ČSN 73 0540-2 (2011).  

b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby je řešena v samostatné příloze projektové dokumentace. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V rámci projektu nedošlo k posouzení využití alternativních zdrojů energií. 



 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 

Řešeno v kapitole B 2.7 této souhrnné technické zprávy. 

Denní osvětlení 

Stavba nemá speciální požadavky na denní osvětlení a proslunění 

Odpady 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění 

odpadů. 

Vliv stavby na okolí 

Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít žádný 

negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bylo provedeno měření radonu – radonový index pozemku byl stanoven jako nízký. Jako ochrana proti nízkému 

radonovému indexu je dostatečná tedy navržená hydroizolace z asfaltových pásů. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik bludných proudů – žádná ochrana z tohoto 

důvodu není potřebná. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

d) Ochrana před hlukem 

Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého obvodového pláště – obvodových stěn, 

střech i výplní otvorů. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky 

dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. 

O ochraně veřejného zdraví. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňovém nebo záplavovém území – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

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

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto 

důvodu není potřebná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 



 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

 

 

Kanalizační přípojka: 

 Splašková odpadní voda bude odváděna do městské kanalizace a dále pak do místní čističky odpadních vod. Dešťová 

voda bude odváděna přes revizní šachtu přípojkou do dešťové kanalizační stoky. Materiálem odpadních potrubí je PVC, 

svodných potrubí PVC KG. 

 

Vodovodní přípojka:  

Objekt bude napojen na vodovodní síť ve správě Frenštát vedoucí před objektem vodovodní přípojkou. Vodoměr bude 

umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné v jihozápadní části pozemku v přední části objektu. Studená voda je přivedena do 

přízemí, kde se nachází HUV a odtud dále do dalších částí objektu. Materiálem potrubí je polyethylen. TUV je připravována 

dálkovým teplem. Pro část kina jsou zde pro potřebu TUV na toaletách a v občerstvení umístěny průtokové ohřívače.  

 

Přípojka elektroinstalace:  

Přípojka el. energie bude provedena částečně nadzemním a částečně podzemním vedením a to ze sloupu 

nacházejícím se na jihozápadní straně objektu. Elektroinstalace se provede dle platných předpisů ČSN (světelný a zásuv. 

obvod). Měrné zařízení bude umístěno ve skříni na fasádě objektu kina. Vedení el. rozvodů bude provedeno v Cu. Bude 

zbudována rozvodná skříň a bude provedena revize rozvodů po dokončení stavby. Ke kolaudaci bude předložen protokol o 

výchozí revizi el. zařízení. 

 

Přípojka plynu: 

Objekt nebude napojen na plynovodní potrubí.  

 

Jednotlivé technické zařízení jsou dále podrobně řešeny v části B.2.7 této zprávy. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

K objektu je navrženo parkoviště s celkovým počtem stání 41. Kde 37 stání je pro osobní vozidla, dvě stání jsou pro 

bezbariérové užití a dvě stání jsou rezervována pro zaměstnance. 

Celkový počet stání byl navržen na základě dostupnosti území, kapacity stavby a velikosti parcel. 

Vjezd na parkoviště u objektu je z jihozápadní strany.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 

úprav 

a) Terénní úpravy 

Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. Předpokládají se pouze ve vztahu k odbourání 

základů starých a realizaci nových. Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a využitá pro finální 

úpravy. 



 
 

b) Použité vegetační prvky 

Nebudou použity žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnické opatření 

Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Likvidace odpadu vzniklého při provozu domu bude prováděna v 

obci obvyklým způsobem. Likvidace odpadu vzniklého při stavbě bude prováděna dodavatelskou firmou dle druhu a 

charakteru odpadu na odpovídající skládku. 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby krajině. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA – žádné podmínky tedy nejsou. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem  č.183/2006 Sb. a příslušnými 

vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /č. 324/90 Sb./ a všechny 

předpisy související a technologické postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodržován 

pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. 

Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, 

bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní 

příjemný a neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel ani 

k narušení faktorů pohody. 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

 

 



 
 

B.8 Zásady organice výstavby 

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

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro stávající objekt. Pro měření spotřeby bude zažádáno o 

provizorní elektroměr a vodoměr. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude na stávající terén (neprovádí se spodní stavby) a při nutnosti odčerpání srážkové vody 

bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází celé v areálu řešené stavby, nezasahuje do veřejných území a je celé na parcelách v majetku 

investora. Staveniště se nachází na pozemcích města Frenštát pod Radhoštěm. Tyto pozemky navazují na hlavní dopravní 

trasu, stavba je tak pro zásobování snadno přístupná. 

 Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě 

zajistit přímo na staveništi ze stávajících odběrných míst. Při budování přípojek budou použity stroje, které mají vlastní zdroj 

energie (spalovací motor). 

 Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je max. 40 kW včetně 

zařízení staveniště.  

Součinitel současnosti: 0,8 x 40 kW = 32 kW. 

32 : 400 :1,7 = 0,047 kA  - tzn. připojení staveniště prostřednictvím 50 A jističe. 

Výpočet potřeby elektrické energie je pouze orientační, jelikož v současné době není znám harmonogram prací ani 

množství nasazené mechanizace. Před zahájením prací provede vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpočet potřeby 

elektrické energie. 

Přípojná místa vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby a v zimních měsících budou ochráněna 

zaizolováním nenasákavou tepelnou izolací proti mrazu. Vybraný zhotovitel stavby provede před zahájením prací výpočet 

potřeby vody pro staveniště na základě harmonogramu prací a skutečné situaci na staveništi. 

Dle směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 

90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad max. 20 osob: 

Maximální denní potřeba vody pro sociální účely Qp = 20 x 90 = 1 800 l/den 

Sociální zařízení staveniště bude napojeno do stávající areálové kanalizace. 

Odvod srážkových vod ze staveniště bude řešen vsakováním. Odvodnění stavebních jam bude řešeno vyspádováním 

dna stavební jámy do vyhloubené usazovací jímky, odkud budou nadbytečné srážkové vody přečerpávány kalovými 

čerpadly do nově stávající areálové kanalizace. 

Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na 

převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a 

to zejména dodržováním těchto zásad: 

 chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 
pod vodní clonou 

 nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

 bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin 

 suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku 

 stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat 
v dohodnutých termínech  

 stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 



 
 

 dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

 vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

 zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

 zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěných oleji a ropnými produkty 

 zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací 
k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 

 před prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících inženýrských sítí, neboť 
výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i možnost 
lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 
komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem 
provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo 
dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době 

určené příslušným orgánem.  

Staveniště bude podle potřeby oploceno neprůhledným oplocením z vlnitého plechu s vjezdovými uzamykatelnými 

branami a bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Oplocení je navrženo umístit 

na hranicích vedlejšího staveniště. Po dohodě s investorem je možno místo oplocení provést pouze označení staveniště 

z důvodu realizace stavebních prací pouze v době školního volna. Staveniště bude osvětleno staveništním osvětlením.  

Odvodnění staveniště bude na stávající terén (neprovádí se spodní stavby) a při nutnosti odčerpání srážkové vody 

bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 

pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 

odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Kolem stavby se nachází drobné keře a stromy, ani jeden z nich ale nepodléhá povolení kácení. Tyto drobné keře a 

stromy budou odstraněny v rámci přípravy území. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro zábor staveniště budou využity plochy v majetku investora. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem 

řešeného území. Stálý zábor staveniště bude kopírovat hranice pozemků investora. 

V rámci záboru budou zřízeny plochy pro zázemí stavby - buňkoviště sestávající ze stohovatelných unifikovaných 

kontejnerů - staveništních buněk a dále budou zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě objektu. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Likvidace odpadu ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 

381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a 

kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit 

v souladu s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 

hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 



 
 

 

Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. 

Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 

Vzhledem k výskytu azbestu bude dokumentace (doplněná o průzkum ohledně výskytu azbestu včetně laboratorních 

zkoušek) použita i pro samostatné řízení na ohlášení odstranění části stavby. 

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

Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a využitá pro finální úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany 

vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 

nedocházelo k jejich splavování. 

j) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

 Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno 

v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Režim dopravy a dopravní trasy dodavatelem případných prací na DI České policie a na příslušném odboru dopravy.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

 V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se 

zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). 

 

 

 

 

 

 

V Brně 16. 1. 2015   Bc. Jarmila Hazuková 
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1. Požadavky na zpracování a použití dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) 

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN EN, 

ČSN dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.  

Všechny citované normy v této DPS jsou závaznými pro tuto stavbu. 

Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy: 

- zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 28.12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců při 
práci 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

- zákon č. 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- zákon č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami           
s omezenou schopností pohybu a orientace 

- zákon č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

  

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky místních komunikací 

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků - požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 

ČSN 73 0834 Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) 

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 734108 Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 734201 Komíny a kouřovody 

ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu z materiálů 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky 

ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí. 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce - provádění 

ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 49 6100 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení 



ČSN EN ISO 12944 Nátěry ocelových konstrukcí. 

ČSN EN ISO 7519 
Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve 

výkresech stavební části 

ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav 

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

 

 

2. Účel objektu 

 

Účelem stavby je využití pozemku vedle stávajícího kina. Stavba bude veřejná a bude sloužit ke kulturnímu vyžití. 

V objektu budou zřízeny taneční sály, kavárna a bar. Hlavní vstup novostavby bude propojen se stávajícím kinem. Ve 

vestibulu společně s kavárnou se bude nacházet i recepce. 

Kapacita novostavby je určena na 40 osob pro malé taneční sály a velký taneční sál je navržen až na 100 lidí. Budova 

bude navržena s bezbariérovým přístupem. 

3. Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení 

 

Nová část tanečního klubu je navržena jako skeletový systém vyztužený průvlaky, dozděný z vápenopískových 

cihel Sendwix tloušťky 175mm, zateplený kontaktním systémem z minerální vlny tl 150mm 

Stropy budou železobetonové předpjaté dutinové Spiroly tl. 320mm a 250mm – dle posouzení statika, uloženy na 

železobetonových průvlacích.  

Část tanečního klubu je navržena jako skeletový systém vyztužený průvlaky, dozděný z vápenopískových cihel 

Sendwix tloušťky 175 mm, zateplený kontaktním systémem z minerální izolace tl. 150mm. 

Střecha této části je navržena jako dřevěná vazníková oblouková. Část střechy nad kavárnou je navržena jako 

plochá střecha se sníženou atikou a bude vytvarovaná tak, aby plynule navazovala na střechu vazníku.  

V přízemní části nové budovy se nachází vestibul s recepcí a kavárnou. Dále je vstup po levé straně do chodby 

s dvěma tanečními sály, sociálním zázemím a šatnou. V přízemí se nachází také technické zázemí budovy. Chodba je 

propojená oboustranným dvouramenným schodištěm do velkého tanečního sálu v druhém patře.  V druhém patře se 

nachází bar pro noční provoz se sociálním zázemím, kancelář, sklad, salonek a také únikové požární schodiště směrem na 

volné prostranství. Obě patra spojuje rovněž evakuační výtah určený hlavně pro vozíčkáře.  

Stavba má kulturní charakter, a proto je dbáno na estetický vzhled a barvy. 

Avšak je přihlédnuto k okolní zástavbě.  

Betonové sloupy budou vytyčeny na základových železobetonových patkách navržené statikem. Kino má své 

stávající základy a pouze zděná část bude na základových pasech. 

Okenní a dveřní konstrukce budou navrženy, tak aby splňovaly tepelně technické požadavky. 
  
 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 

  

V budově bude uvažován denní provoz. Ve vstupní části s vestibulem je kavárna a dále zde bude recepce, která 

však nebude v trvalém provozu. K vestibulu bude napojen krček vedoucí do budovy stávajícího kina, který bude řešen jako 

rampa pro bezbariérový přístup. Z krčku se bude možné dostat do části s občerstvením, které bude otevřené hlavně v době 

provozu kina. Projekt zároveň řeší některé úpravy ve foayeru kina, kde došlo ke změnám umístění pokladen a vybudování 

nového bezbariérového WC. 

V nové části stavby v přízemí budou umístěny dva taneční sály, sloužící pro výuku zejména tanečních lekcí, které 

budou rozdělené na malý a střední taneční sál. K těm sálům je zřízeno sociální zázemí jak pro muže, tak pro ženy a dále 

hygienické zázemí pro zaměstnance. 

V přízemní části nové části stavby se nachází dále sociální zázemí pro návštěvníky nejenom tanečních sálů, kde je 

umístěno i jedno společné bezbariérové WC pro ženy a muže dohromady. Dále se v 1NP nachází technické zázemí staby.  

V objektu je zřízen výtah pro bezbariérový přístu i do 2NP. Komunikačně 1NP a 2NP jsou propojeny 

dvouramenným větveným schodištěm.  



Ve 2NP se nachází velký taneční sál s kapacitou až 100 osob, pro jehož provoz zde bude zřízen bar s obsluhou. 

Pro čas odpočinu a oddechu je zde malý odpočinkový salónek. Dále se zde nachází kancelář pro vedoucího tanečního klubu 

a uklídová místnost se skladem.  V části s barem je zřízeno sociální zázemí s jedním bezbariérovým WC. 

 

4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Celá stavba vzhledem k využití je navržena maximálně bezbariérově. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  Přístupy do budovy jsou řešeny bezbariérově. 

Stavba komunikačních ploch bude ve smyslu citované vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a je řešena bezbariérovým způsobem.  

 

5. Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení, oslunění 

 

Zastavěná plocha     586 m2 

Celková užitná plocha bez terasy   1017 m2 

Obestavěný prostor    4875 m3 

Plocha terasy     43,94 m2 

 

Kapacity, bilance energií objektu 

Kapacity, bilance energií objektu nebyly stanoveny. 

 

6. Konstrukční a stavebně technické řešení 

objektu 

 

Bourací práce 

Před započetím výkopových prací je třeba provést bourací práce nevyužitých zpevněných ploch a odstranění 

vzrostlé zeleně bránící výstavbě. Bourací práce objektu kina budou prováděny dle technologického předpisu a projektové 

dokumentace bouracích prací.  

 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací se objekt vytyčí lavičkami a zřetelně se vyznačím roviny hlavních obvodových 

nosných konstrukcí. Také se zřetelně označí výškový bod od kterého se určí všechny příslušné výšky pro založení objektu.  

Zahájení vlastních zemních prací se provede skrývkou ornice v ploše zahrady a zelených ploch a to do hloubky 

30cm. Ornice bude uložena na sousední parcele a bude po dokončení stavby použita ne terénní úpravy kolem objektu.  

Samotné výkopové práce budou prováděny strojně. Výkop pro základovou konstrukci podél stávajícího objektu se 

doporučuje provádět ručně, stejně tak jako dočištění základové spáry před betonáží.  

Mezi základy novostavby a stávající stavby kina je nutné provést dilataci základové spáry.  

Výkopy se zaměří a provedou dle výkresu základů a řezů. Zpětné zásypy pod konstrukcemi je nutno zhutnit max. 

po 30cm na únosnost 0,15MPa.  

Po odhalení a zhutnění základové spáry je nutno přizvat statika, který svým podpisem do stavebního deníku 

potvrdí, že navržený způsob založení vyhovuje místním geologickým podmínkám.  

 



Základové konstrukce 

Zhutněnou základovou spáru je nutno co nejdříve vybetonovat.  

Základové pasy musí být prováděny minimálně na úroveň nezamrzné hloubky.  

Před betonáží bude do podkladního betonu vložen zemnící pásek FeZn 30/4mm s krytím minimálně 50mm po 

obvodu základů a s ponecháním výstupů v místě budoucího el. rozvaděče a svislého jímacího zařízení na fasádě (max. po 

15ti metrech a min. u každého vnějšího rohu).  

Základy jsou navrženy dle posouzení statika a dle projektové dokumentace.  

Pozor! Je nutné vynechání prostupů zákl. konstrukcemi pro ležaté vedení instalací (kanalizace, voda, NN,…)  

Po provedení základových pasů se na zhutněné podloží provede podsyp z přírodního štěrkopísku o tloušťce min. 

100mm se zhutněním.  

Na tuto vrstvu se vybetonuje podkladní základová deska o tl. 150mm – beton B25. Deska bude vyztužena KARI 

sítí 150x150x8mm s přesahem min. 150mm. Deska slouží jako podklad pro izolační souvrství.  

 

 Svislé nosné konstrukce 

Zhutněnou základovou spáru je nutno co nejdříve vybetonovat.  

Základové pasy musí být prováděny minimálně na úroveň 1,2m z důvodu vyšší hladiny podzemní vody.  

Před betonáží bude do podkladního betonu vložen zemnící pásek FeZn 30/4mm s krytím minimálně 50mm po 

obvodu základů a s ponecháním výstupů v místě budoucího el. rozvaděče a svislého jímacího zařízení na fasádě (max. po 

15ti metrech a min. u každého vnějšího rohu).  

Základy jsou navrženy dle posouzení statika a dle projektové dokumentace.  

Pozor! Je nutné vynechání prostupů zákl. konstrukcemi pro ležaté vedení instalací (kanalizace, voda, NN,…) .  

Na zhutněnou vrstvu zeminy se vybetonuje podkladní základová deska o tl. 150mm – beton C20/25 vyztužený při 

horním povrchu KARI sítí 140x140x6mm třídy oceli B500 s přesahem min. 150mm. Deska slouží jako podklad pro izolační 

souvrství.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

-Stropy: Stropní konstrukce jsou navržené v části novostavby jako železobetonové dutinové panely spirol. tl. 

320mm a 250mm. Stropní desky jsou ukládány na železobetonové průvlaky uložené na sloupech. Sloupy, průvlaky i stropní 

panely jsou dováženy jako prefabrikované.  Rozmístění a uložení panelů viz.výkres stropu.  

 

-Překlady: budou od výrobce Sendwix, v rekonstruované části ocelové nosníky výšky 140mm, nad velkými rozpony 

budou průvlaky z ŽB  a jako překlady budou využívány i  prefabrikované ŽBprůvlaky. 

 

-Ztužující věnce: Zděná část objektu je ztužena pomocí ŽB věnců v úrovni stropní konstrukce – viz výkres stopní 

konstrukce. V části skeletu jsou ztužujícím prvkem prefabrikované průvlaky.  

 

Schodiště 

Hlavní schodiště části novostavby je provedeno jako železobetonové s keramickou dlažbou. Schodiště je 

podepřeno v místě podlahy, v místě mezipodesty ŽB sloupky a v úrovni 2NP je podepřeno železobetonovými průvlaky. U 

výšky prvního a posledního stupně je nutno zohlednit rozdílnou výšku podlah v jednotlivých podlažích. Schodiště bude 

opatřeno zábradlím s madlem ve výšce 900mm nad hranou povrchové úpravy stupně po obou stranách.  

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen nad taneční částí obloukovými dřevěnými vazníky s jednoplášťovou střechou a plechovou 

krytinou uloženým na prefabrikovaných průvlacích spojeným čepovým spojem . Část zděná s kavárnou je zastřešena 

plochou střechou s atikou.  

Přesah střechy vně obvodového zdiva bude zaklopen palubkami s povrchovou úpravou.  

Dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem BOCHEMIT Q ve dvou vrstvách  

 

 Obvodový plášť 

Při navrhování novostavby bylo postupováno tak, aby objekt splňoval podmínky uvedené v zákoně 406/2000 Sb. O 

hospodaření energií a vyhlášku č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov a ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Důkazem toho je průkaz energetické náročnosti budov, který je součástí projektové dokumentace.  



Tepelná izolace je navržena s ohledem na požadavky pohody prostředí a převládající interiérovou teplotu. Typy a 

tloušťky konstrukcí jsou uvedeny ve skladbě podlah a konstrukcí.  

Zateplení podlah 1.NP je tvořeno EPS tloušťky 100mm a XPS tl. 80mm 

Zateplení střechy vazníku je řešenoi pomocí PIR Compact desek s integrovanou OSB deskou. Zateplení ploché 

střechy je z EPS pásů ve dvou vrstvách na pero a drážku.  

Fasáda objektu je zateplená kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl 150mm.  

Povrchová úprava bude nanesena na armovací stěrku a bude použita fasádní omítka Weber Extra Clean s nizkým 

difuzním odporem. Barevnost dle volby investora.  

Sokl bude proveden do výšky min. 300mm nad terén. Bude tvořen extrudovaným polystyrenem a jako povrchová 

úprava bude použit vodoodpudivý marmolit. 

Tepelná izolace z XPS bude umístěna kolem základových konstrukcí do hloubky 700mm proti promrzání a z 

důvodu přerušení tepelných mostů skrz podlahu. 

 

  Příčky a dělící konstrukce 

Příčky budou provedeny z vápenopískových tvárnic Sendwix tl. 115mm. Do obvodových stěn budou kotveny 

nerezovými pásky v každé druhé spáře. U stropu se spára dopění a zatmelí. Dále z důvodu akustických požadavků jsou 

příčky ohraničující taneční sály z akustických sádrokartonových příček tl 155mm. 

 

 

 Izolace 

- proti zemní vlhkosti: Na základě zpracovaného posudku ke stanovení radonového rizika plochy zástavby jsou v 

projektové dokumentaci navržena opatření v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu. Zkoumaná plocha spadá 

do kategorie nízkého až přechodného radonového rizika. Z uvedeného důvodu bude nutno zabezpečit těsnost a 

neprůdušnost základových konstrukcí – v našem případě HI vrstvy.  

Na čistý, suchý a vyzrálý povrch základové desky se provede plnoplošným natavením izolační vrstva proti zemní 

vlhkosti a radonovému riziku z asfaltových pásů ELASTEK 40 Special mineral tl. 4mm. Nutno dokonale utěsnit prostupy 

skrze hydroizolační vrstvu s možností dilatace. Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je navržena pod celou plochou 

tanečního klubu. Předpokládá se položení izolace s přesahem pod zdivo a příčky před jejich vyzděním. V další etapě (před 

položením podlahové vrstvy) se v jednotlivých místnostech položí izolace, která se napojí na již položenou pod zdivem. Před 

položením bude podklad penetrován.  

- akustické izolace: Podlahy ve 2.NP jsou opatřeny izolací STEPROCK  ND  tloušťky 30mm 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy podle účelu místnosti. Na chodbách a sociálním zázemí jsou to převážně keramické 

dlažby. V cvičných tanečních sálech jsou navrženy kvalitní taneční podlahy na dřevěném roštu umožňující správné 

odpružení. Ve velkém tanečním sále jsou lakované parkety.  

Skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. 

 

Truhlářské výrobky 

Uvnitř domu jsou navrženy dveře z celoplošného laminátu CPL hladké. Venkovní okna jsou hliníková Schuco 

s izolačním dvojsklem. Barevná úprava dle přání investora. Vstupní dveře jsou řešené jako celoplošně prosklená stěna. 

Dveře navrženy jako únikové jsou odolné proti požáru, opatřeny panikovým kováním. 

Dále je v prvním patře umístěn dřevěný pult, který ohraničuje šatnu pro veřejnost navštěvující velký taneční sál. 

Barové pulty v kavárně 1NP a v baru 2NP jsou truhlářské výrobky sestaveny na zakázku. 

 

Zámečnické a klempířské výrobky 

Budou provedeny parapetní plechy oken, okapové rýny a svody.  

Okapy budou napojeny na svody, které budou opatřeny v úrovni upraveného terénu lapačem nečistot.  

Materiálem na výrobu klempířských prvků je uvažován titanzinek tloušťky 0,63mm. (dražší alternativa – měd)  

 

Povrchové úpravy 

-vnitřní: V prostorech sociálního zařízení jsou provedeny obklady z obkladaček RAKO, výšky a jejich přesné 

umístění viz příslušné výkresy. Odstín obkladaček podle volby investora.  



Vnitřní omítky stěn a stropů budou vápenocementové.  

Malby na zděných konstrukcích i na příčkách a podhledech budou provedeny barvou dle povrchu a přání investora. 

 

 

- vnější:  je použita probarvená omítka Weber extra Clean. Barevný odstín dle volby investora.  

Na sokl je použit vodoodpudivý marmolit.  

Na střeše bude položena plechová střešní krytina hnědá nebo černá.   

 

Podhledy 

Podhled bude v obou podlažích. V 1NP bude mít hlavní funkci pro skrytí vzduchotechnického zařízení na 

chodbách a v 2NP bude zároveň tvořit protipožární opatření a skrytí dřevěného vazníku. Podhledy budou sádrokartonové 

uloženy v ocelovém profilu, kazetové nebo zavěšené  

 

7. Technické vlastnosti stavby 

 

Kanalizace 

Splašková odpadní voda bude odváděna do veřejné kanalizace a dále do čističky odpadních vod.  Dešťová voda bude 

odváděna přes revizní šachtu přípojkou do dešťové kanalizační stoky. Materiálem odpadních potrubí je PVC, svodných 

potrubí a kanalizační přípojky PVC KG DN 150mm.  

Odpadní potrubí od zařizovacích předmětů bude provedeno v požadovaném spádu min 3%. Odpadní potrubí od dřezu 

a myčky v baru a kavárně bude opatřeno čistící tvarovkou.  

Nová kanalizační přípojka – viz samostatný projekt  

 

Vodovodní potrubí 

Objekt bude napojen na vodovodní síť ve správě Frenštát vedoucí před objektem vodovodní přípojkou. Vodoměr bude 

umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné v jihozápadní části pozemku v přední části objektu. Studená voda je přivedena do 

přízemí tanečního klubu, kde se nachází HUV a odtud dále do dalších částí objektu. Materiálem potrubí je polyethylen. TUV 

je připravována pro část novostavby pomocí dálkového tepla z tepláren. Pro část kina jsou zde pro potřebu TUV na toaletách 

a v občerstvení umístěny průtokové ohřívače.  

 

Elektroinstalace 

Přípojka el. energie bude provedena částečně nadzemním a částečně podzemním vedením a to ze sloupu 

nacházejícím se na jihozápadní straně objektu. Elektroinstalace se provede dle platných předpisů ČSN (světelný a zásuv. 

obvod). Měrné zařízení bude umístěno ve skříni na fasádě. Vedení el. rozvodů bude provedeno v Cu.  

Rozvody světelné a zásuvkové elektroinstalace včetně slaboproudu budou vedeny ve zdivu pod omítkou a budou 

napojeny na rozvaděč v objektu 

Bude zbudována rozvodná skříň a bude provedena revize rozvodů po dokončení stavby. Ke kolaudaci bude předložen 

protokol o výchozí revizi el. zařízení. 

 

Zdravotechnika 

Zařizovací předměty budou opatřeny zápachovou uzávěrkou.  

V 1.NP i 2.NP budou použity WC sestavy určené pro zazdění do přizdívek s geberitem.   

Bude použito standardních vodovodních baterií.  

V 1.NP budou navíc v šatnách umístěny sprchové kouty s akrylátovou vaničkou o rozměrech 900x900mm.  

V úklidových místnostech jsou umístěné výlevky se zápachovou uzávěrkou.  

 

Vytápění 

Novostavba tanečního klubu bude napojena na větev CZT s výměníkovou stanicí v technické místnosti. Objekt bude 

tedy vytápěn dálkovým teplem z teplárny. V 1NP budou všude umístěny klasické podokenní radiátory a v tanečním sálu č. 2 

budou kvůli sníženému parapetu pod okny umístěny podlahové konvektory.  

 



Vzduchotechnika 

V objektu bude zřízeno potrubí vzduchotechniky v obou podlažích. Zejména pro odtah a výměnu vzduchu v tanečních 

sálech. Vzduchotechnické potrubí bude sloužit pouze pro výměnu vzduchu, nikoli pro ohřev. Potrubí bude vedeno 

v podhledech a bude napojeno na vzduchotechnickou jednotku v technické místnosti. 

 

 

8. Stavební fyzika 

 

Tepelná technika: 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a tyto požadavky 

splňují. 

Ve všech skladbách konstrukcí tvořící obálku budovy, a to především u obvodových konstrukcí, zastřešení objektu, 

konstrukce ve styku se zeminou a výplně otvorů je sledováno dosažení požadovaných hodnot Un a dalších veličin dle 

ČSN 73 0540-2 (2011).  

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 

Řešeno v kapitole B 2.7 souhrnné technické zprávy. 

Denní osvětlení 

Stavba nemá speciální požadavky na denní osvětlení a proslunění 

Akustika 

V objektu jsou vysoké požadavky na kvalitu poslechu hudby a zároveň vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 

Taneční sály tedy byl ohraničeny akustickými SDK přičkami Rigips vyplněné minerální izolací, tl. příček 155mm. Zárověn 

v tanečních sále budou umístěny akustické podhledy. 

 

 

Hluk, vibrace 

Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého obvodového pláště – obvodových stěn, 

střech i výplní otvorů. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví. 

9. Bezpečnost a ochrana pracujících 

 

 Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti. Při 

provádění stavebních prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací. Stavební práce budou prováděny a 

zajišťovány dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. 

 Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technická a 

organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí 

dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat volnou pro 

své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na možnost přísunu 

stavebního materiálu, případně s režimem využití místních komunikací. 

 Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Je třeba zajistit zejména 

zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby. 

 

 

 



10. Všeobecné požadavy a upozornění 

 

 Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení, např. hydranty, 

hasicí přístroje apod.  

 Povinností generálního dodavatele je vyhotovení projektu organizace výstavby před započetím prací. 

 

 Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní  prostory stavby a neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý 

odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku 

kondenzace v konstrukcích a tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a 

dutinách střech. 

 

 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí projektant, 

definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-

mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem 

a technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora. 

 

 Pohledové prvky a materiály budou na stavbě vzorkovány a odsouhlaseny projektantem v rámci autorského 

dozoru. 

 

 Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení dle 

koordinačního výkresu.  

 

 Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části a všech profesí, které 

objednává generální dodavatel stavby. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou výkazy výměr a dokumentace požárně 

bezpečnostního řešení. Je nutno, aby se dodavatel před oceněním a zahájením stavebních prací s touto zprávou důkladně 

seznámil a respektoval při provádění její požadavky. 

 

 Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 

stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 

materiály a výrobky musí splňovat technické požadavky na stanovené výrobky podle par. 12, 13, 13a, 13b zákona č.22/97 

Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění všech novelizací tohoto 

zákona.  

 

 Všechny použité materiály a výrobky budou v kvalitě dle standardů ZDS (zadávací dokumentace stavby)  a musí 

mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. Tyto dokumenty 

budou předány investorovi. 

 

 Při realizaci je nutné vždy dodržovat technologické předpisy a doporučení výrobců jednotlivých výrobků a systémů 

zabudovaných do stavby. Dále budou dodržovány všechny platné normy a právní předpisy. 

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých DO a právnických i fyzických 

osob, které budou účastníky stavebního řízení. 

 

11. Výpis použitých norem 

 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 



ČSN 73 6114 Vozovky místních komunikací 

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků - požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 

ČSN 73 0834 Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) 

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 734108 Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 734201 Komíny a kouřovody 

ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu z materiálů 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky 

ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí. 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce - provádění 

ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 49 6100 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení 

ČSN EN ISO 12944 Nátěry ocelových konstrukcí. 

ČSN EN ISO 7519 
Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve 

výkresech stavební části 

ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav 

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

 

 

 

V Brně 16. 1. 2015   Bc. Jarmila Hazuková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZÁVĚR 

Soudobými architektonickými jsem se snažila navrhnout novostavbu Tanečního 

klubu ve městě Frenštát pod Radhoštěm, která zároveň navazuje na stávající budovu 

městského kina. Cílem bylo efektivně a esteticky tyto dvě budovy propojit, tak aby 

zapadaly do okolní zástavby a zároveň splňovaly svůj účel.  

Dalším záměrem bylo, aby stavba splňovala požadavky na energetickou 

náročnost budovy a nezatěžovala životní prostředí a okolní stavby více než je nutné.  

Konstrukce byly navrženy na požadované součinitele prostupu tepla.  

Budova je navržena tak, aby splňovala statickou stabilitu a tuhost objektu. 
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