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 Předmětem bakalářské práce bylo vytvořit projekt novostavby pivovaru v 

oblasti dolu Alexanderu v Ostravě pro podporu sociálních vazeb obyvatelstva 

problematické oblasti. 

 Studie stavby pivovaru s restaurací v Alexanderu byla rozpracována v rámci 

předmětu Ateliérové tvorby IV. 

 Bakalářská práce obsahuje část dokumentace pro provedení stavby. Ta 

zahrnuje: architektonicko - stavební část  (průvodní a technickou zprávu, stavební 

výkresy ) a tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí a konstrukčních 

detailů. Součástí bakalářské práce jsou výpisy použitých stavebních prvků v přílohách. 
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The brewery in Alexander 
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Bachelor´s Thesis, Head supervisor : Ing. arch. Josef Kiszka  
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 The subject of my Bachelor´s thesis was to design of building of brewery in 

mine Alexander in Ostrava for the support of the social relations of population. 

 The study of building of brewery  with restaurant was processed within the 

subject Studio creation IV. 

 The Bachelor´s thesis contains documentation of building construction. This 

documentation includes architectonical - building part (guide and technical report, 

drawings ) and thermal technical examination of selected construction. Specifications 

of constructional materials are listed in appendixes. 
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1. ÚVOD 

 

 

 Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout pivovarnické zařízení v oblasti dolu 

Alexander v Ostravě - Kunčičkách; pivovar s prostorem pro expozici výrobků dílen 

Charity sv. Alexandra a jiných uměleckých či historických předmětů souvisejících  či 

upomínajících se na zaniklý důl. 

 

 Objekt má pomoci sbližování obyvatel této rozpolcené městské části, je proto 

umístěn na okraji území dolu Alexandr, aby mohl být  maximálně otevřený do třech 

stran - k dolu Alexandr, k bytové zástavbě a k otevřenému prostoru parku - 

symbolizuje nastavenou tvář všem sociálním skupinám. 

 

  Parcela se nachází na okraji zastavěné oblasti u ulice Holvekova  a Stavovská. 

Pozemek je rovinatého charakteru s vyšší vzrostlou zelení a protéká  jím říčka Pstruží. 

 Celkové řešení stavby pivovaru je moderně pojaté, ale zároveň i koresponduje  

se starou okolní zástavbou, čehož je docíleno použitými materiály, zejména obkladem 

z povětrnostně odolné oceli - cor-ten. Technické řešení fasády jako stroje by mělo 

připomínat průmyslovou minulost dolu a vytvářet v parku paralelu těžebním věžím. 

 

 Prostor vlastní výroby piva, technologické zázemí, provoz restauračního 

zařízení a sklady by měly být co možná nejvíce skryté, a celý výrobní proces by se 

neměl křížit s veřejným prostorem. Toho je dosaženo vytvořením zásobovacího 

dvoru, zasunutého do středu stavby. Výrobní jednotka tak může fungovat bez ohledu 

na veřejný provoz restaurace či pivnice. 

 

 Dalším požadavkem vypracování této práce, je zachovat místu jeho charakter 

a jeho genius loci.  Stavba nebude nijak narušovat historický ani krajinný ráz, vnese do  

areálu život a bude upomínat k průmyslové minulosti oblasti, ať už vnějším vyzřením 

nebo expozicí uvnitř budovy. 

 

 Předmětem bakalářské práce je novostavba - Pivovar Alexandr - část pivovar. 

Součástí práce je projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracována  dle 

Vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

 

 



PIVOVAR ALEXANDER   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 / 2013 

14 
 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

 

 2.1 ZADÁNÍ 

 

 Vypracování této práce předcházela architektonická a urbanistická  studie 

areálu dolu Alexander  z předmětu Ateliérová tvorba III. a IV., kdy vznikl návrh na 

novostavbu pivovaru v rámci programové linie oceli. 

 
Obr. č. 1 : programová linie oceli - převzato z předmětu ateliérové tvorby III. 

 

 Jako podklady pro vypracování této bakalářské práce jsem použila mapy, 

fotografie pořízené při vlastní prohlídce oblasti, analýzy obce z hlediska vybavenosti a 

polohy a urbanistické analýzy zpracované v předmětu Ateliérová tvorba III.  

 
Obr. č. 2. Řešené území - Ostrava Kunčičky - zástavba - převzato z předmětu ateliérové tvorby III. 
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Obr. č. 3: Zaznačení pozemku do leteckého snímku 

 

2.2 HISTORIE DOLU ALEXANDER 

 

 Důl Alexandr se nachází ve Slezské části Ostravy - Kunčičkách . Byl založen jako 
hlubinný černouhelný důl na "zelené louce" v letech 1896 -1901 společností Severní 
dráha Ferdinandova.  
 Stavební část dolu vznikla podle jednotného projektu transformujícího barokní 
zámeckou kompozici čestného dvora do průmyslové architektury. Souběžně s 
hloubením této jámy začala společnost v roce 1896 budovat pro své dělníky starou 
kolonii, v roce 1901 novou kolonii a v roce 1928 jubilejní kolonii. Od 1. 8. 1926 byl 
spojen s dolem Zárubek  podzemním převedením těžby. Dále sloužil jako jeho 
pomocný důl.  
 V provozu byl v letech 1896 - 1994, těžba uhlí z jakloveckých a hrušovských 
vrstev probíhala v letech 1898 - 1926 s ročním objemem  108 - 305 tisíc tun.  Důlní 
pole mělo rozlohu 247 ha a bylo otevřeno dvěma jámami do hloubky 1120 m na 10. 
patro. 

 Těžba byla roku 1992 ukončena a jámy zasypány. Po ukončení těžby zůstaly 
zachovány těžní věže - těžní věž a výdušná a průmyslový komín. Ty  jsou v současnosti 
dominantou oblasti. Část provozních objektů a bývalý důl byl prohlášen za kulturní 
památku. 

V areálu se krom zachovaných povrchových pracovišť nachází celkem pět objektů 
prohlášených kulturními památkami a sídlí zde organizace Charita svatého 
Alexandera. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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2.3 MOTIVACE A PODPORA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ 

 

 V současné době se v areálu vytvořily různé sociální skupiny, zaměstnanci a 

návštěvníci charity, místní obyvatelé a nepřizpůsobiví nebo přistěhovaní občané.  

Problémem je i jejich nezaměstnanost,   nekomunikativnost a neochota napravovat 

vztahy mezi sebou. 

 Výstavbou pivovarnického zařízení spojeného s kulturním programem bych 

chtěla pomoci obnovení komunikace mezi obyvateli a dát jim možnost potkávat se ve 

společném prostoru ,který jim připomene tradici českou i místní, vytvořit příjemný 

prostor, který sbližuje a  pomáhá komunikaci mezi lidmi nad tradičním českým 

nápojem.  

 Kulturní program výstav v budově doplní v areálu kulturně- vzdělávací funkci. 

Expozici budou tvořit artefakty a fotografie připomínající zaniklý důl, ale i výrobky 

dobrovolníků navštěvující Charitu svatého Alexandra, kterým v současnosti podobný 

prostor pro výstavy chybí.  

Zároveň zde vznikne sociální dohled v pozdních večerních hodinách. 
 Vzhledem k tomu, že technologie vaření pivo neztrácí svůj půvab ani chuť, 

doufám, že bude novostavba pivovaru v oblasti vítaná. 

 

 

 
Obr. č. 2: Genius loci - vlastní kresba 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 A.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE STAVBY 

 

 a) Identifikační údaje stavby  
 

Identifikace stavby: Pivovar Alexander- část pivovar – novostavba  
Místo stavby: Ostrava - Kunčičky  
Okres: Ostrava  
Kraj: Moravskoslezský  
Číslo pozemku: 714241- 700/1, 703/2 
Investor: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební  
Projektant: Lucie Paulasová  
Charakteristika stavby: Monolitická železobetonová stavba s obkladem s 

povětrnostně odolné oceli COR-TEN 
 
 Stavební pozemek je z jihu, severu a západu ohraničen komunikacemi 

s přilehlým chodníkem, vjezd na parkoviště a zásobovací dvůr  je na jižní straně.  

Hlavní vstup je od komunikace přilehlé k dolu Alexander a od bytové zástavby ze 

západu, vedlejší vstup přes místní park  je ze západu. Na východní straně  pozemkem 

protéká zmiňovaná říčka Pstruží. 

Řešené území – parcela č.700/1 a 703/2 se nachází v Ostravě- Kunčičkách, v 

blízkosti dolu Alexander, mezi silnicí Lihovarská, ulicí Holvekova, s nimiž hraničí na 

severu a západu. Z východní a jižní  strany pozemek sousedí se starší bytovou 

zástavbou. 

 
 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
 majetkoprávních vztazích  
 

  Novostavba budovy pivovaru a restaurace bude uskutečněna na části 

pozemku stávajícího parku Maxima Gorkého 714241 (parcely 700/1 - katastrální 

území Kunčičky, dosavadní využití pro zeleň  a parcely 703/2 - katastrální území 

Kunčičky). 

 Pro územní řízení bude zažádáno o vyjmutí z půdního fondu a změně dosavadního 

využití území parcely 700/1 pro stavby lehkého průmyslu.  

        Novou stavbou pivovaru a restaurace městská část Ostravy Kunčičky získá nové 

shromažďující a  komunikační centrum, podporující vzájemné společenské vztahy 

místních obyvatel.  Dalším využitím budovy pro expozice uměleckých děl se zde 

vytvoří také kulturní a vzdělávací  funkce.   
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     Vlastníky pozemků jsou  Mandok Petr -28. října 2114/94, Ostrava, Moravská 

Ostrava, 70200, Vašková Eva - Vítkovická 3081/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 70200, 

(parcela 703/2), a Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 

Moravská Ostrava (parcela 700/1). 

Pozemky se nachází východně od nedaleké železniční tratě. 

 
 c) Údaje o provedených průzkumech na pozemku a o napojení na dopravní a 
 technickou infrastrukturu  
 

 Pozemek bude napojen na komunikaci ulice Stavovská. Dále pak bude napojen 
na veřejný rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. 
Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky vybudované v západní části 
pozemku, kdy přebytečné dešťové vody budou přepadem svedeny do nového řádu 
dešťové kanalizace. Dle dostupných informací a měření radonu na okolních 
pozemcích nebyl výskyt radonu v podloží zjištěn. Bude doloženo měřením na 
dotčeném pozemku, tyto výsledky nebyly v době zpracování BP známy. 
 

 d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 
  Řešení požadavků dotčených orgánů není součástí této dokumentace. Bude 
řešeno v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 
  Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 
 
  Stavba splňuje požadavky regulačního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

 dotčeném území  
 

Novostavba objektu pivovaru nebude mít žádné věcné ani časové vazby na 
okolní stavby. Z důvodu novostavby není nutné zvláštních opatřeních v dotčeném 
území. 

 
 h) Předpokládaná lhůta výstavby a včetně popisu postupu výstavby  
 

Předpokládaná lhůta výstavby je 36 měsíců. 
 Termín zahájení stavby: 03/2014  
 Termín dokončení stavby: 03/2017 

Provádění stavby bude koordinováno  hlavním stavbyvedoucím  a dvěma jemu 
 podřízenými. Jelikož se  počítá s více než jedním dodavatelem na stavbě, bude tedy 
 nutné ze strany investora dosadit koordinátor bezpečnosti práce. 
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 i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby pro zázemí, výrobu, na  ochranu 

 životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy v m² 
 
Orientační náklady na celou stavbu: 64.382 415,-Kč  
Orientační náklady na objekt zázemí: 0,00 Kč  
Sklon střechy: min 2°  
Zastavěná plocha: 2 110,5 m²  
Obestavěný prostor: 11434,2 m3 
Podlahová plocha zázemí: 2 110,5 m²  
Plocha pozemku: 9 766 m² 
 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 B.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
a) Zhodnocení staveniště 

 

  Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí. Pozemek se v současné 

 době nachází na nezastavěném území obce Ostrava -  Kunčičky, pro územní řízení 

 bude zažádáno o vyjmutí z půdního fondu a změně dosavadního využití území. 

Navržená stavba se nachází v blízkosti železniční tratě. Vzrostlá zeleň se 
vyskytuje jen v malém množství na jižním okraji pozemku. Přesné hranice pozemku 
budou  vytyčeny a vyznačeny v terénu odbornou geodetickou kanceláří pomocí 
vytyčovacích dřevěných kolíků. Dotčená parcela má rovinatý charakter a nenachází se 
ani v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
 

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  
 

Novostavbou pivovaru a restaurace vznikne dvoupodlažní budova, při čemž 

první podlaží bude sloužit prostorám restaurace, pivovaru a pivnice a druhé 

nájemním ubytovacím prostorám, pivnici a bytovým prostorám pro místního 

vrchního sládka. Všechny instituce budou mít vlastní vstup, i propojení z 

ostatních částí stavby. 

Architektonické řešení se soustřeďuje zejména na funkční a dispoziční 

řešení a jednoduché hmotové uspořádání. Varna je přímo v pivnici, prosklenou 

stěnou je možno nahlédnout i do spilky a sklepa. 

Pivnice a restaurace bude průchozí a prosklenými plochami maximálně 

otevřená do okolí, komunikační a ostatní veřejná místa budou sloužit 

výstavním prostorám. 
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Novostavba pivovaru je navržena v kontrastu se starou zástavbou použitými 

moderními technologiemi a přiznanými prvky technických zařízení budovy, a 

zároveň se do zástavby velmi dobře včleňuje díky materiálu oceli cor-ten. 

 Byly použity jednoduché linie a moderní materiály, technické zařízení a 

rozvody jednotlivých médií zůstanou přiznané. Materiálové řešení je shodné s 

věžemi dolu a to, beton a ocel. 

  Orientace částí budovy vychází z požadavků návštěvníků – restaurace 

orientovaná do klidové zóny k parku a částečně k věžím dolu Alexander , pivovar je  

více propojen s  bytovou zástavbou , taktéž s výhledem na Alexander, pro lepší 

viditelnost na areál a obec bude pivnice i v druhém patře s rozsáhlou terasou. 

Jednotlivé prostory nejsou striktně vymezeny, výčepy  budou propojeny s kuchyní 

jídelním výtahem. 

 
 c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
 vnějších ploch 
 
 VÝKOPY:  

  Vzhledem k většímu rozsahu výkopových prací byla provedena kopaná 
geologická sonda. Výsledky kopané sondy a rozbory půdy nebyly v době zpracování 
BP známy. Hladina spodní vody nebyla v základové spáře nalezena. Před vytýčením 
samotného objektu bude v předstihu v místě realizace sejmuta ornice a to v mocnosti 
cca 160 mm. Ornice i zemina budou uloženy na prozatimní místní deponii a později 
budou použity pro obsypy kolem objektu a okolní terénní a sadové úpravy. 
Přebytečná zemina bude odvezena na místo určené místní samosprávou.  

Výkopy budou hloubeny strojně do hloubky 50 mm pod úroveň základové 
spáry a poté začištěny ručně. Základové pásy a patky objektu  budou založeny na 
různých výškových úrovních v hloubce 800 - 1550 mm viz. výkres č. 01/3 – Výkres 
základů.  

 
 ZÁKLADY:  

Objekt novostavby pivovaru bude založen na základových patkách pásech z 
železobetonu C20/25 viz. výkres č. 01/3 – Výkres základů. Základová spára, jak jíž bylo 
zmiňováno se nachází na různých výškových úrovních v závislosti na účelu a 
požadavků. Z důvodu zabránění případného rozbřednutí a znehodnocení základové 
spára dešťovými vodami bude pod všemi základovými  konstrukcemi proveden 
podkladní beton C 12,5 v tl. 50 mm. Tento podkladní beton bude v některých 
případech sloužit též k montáži bednění některých částí základových konstrukcí. Před 
betonáží základových konstrukcí budou do obvodových pasů vložena zemnící 
soustava a to za pomocí zemnící pásoviny 30/4. Tato zemnící pásovina bude vyvedena 
po 25 m po celém obvodu objektu, kde bude později pospojována  a vyvedena na 
zemnící svorky.  Objekt se skládá pouze z nadzemních podlaží a tudíž je 
nepodsklepen.  
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Po provedení obvodových základových patek je nutné vybetonovat části 
nosných žb sloupů a části obvodových ztužujících pasů. Veškeré základové konstrukce 
budou do hloubky -0,515 mm dosypány vytěženou zeminou, kdy budou zásypy 
probíhat a po vrstvách a budou řádně hutněny. Po dosypání a zhutnění základové 
pláně bude provedeno pod základovou desku lože z drceného přírodního  kameniva 
frakce 0-32 mm zhutněné na Edef,2= 45 MPa. Základová železobetonová deska začíná 
na kótě -0,315 a končí na hraně -0,195 , tedy  tl. 120 mm. Tato základová deska je 
vyztužena při vrchní a spodní straně ocelovou KARI sítí průměru 8 mm 100/100 mm 
(2x3 m) s minimálním krytí 35 mm, provedena taktéž z betonu C 20/25, XC2.Tepelná 
izolace podlahy 1.NP je provedena v tloušťce 130 mm a to z EPS 100 Z ve dvou 
vrstvách ( 60 mm + 70 mm). Z vnější strany jsou základové pasy opatřeny TI z XPS tl. 
140 mm, a to do hloubky – 1,000 mm. 

Měřením odběru zeminy nebylo zjištěno žádné radonové riziko 
Jako hydroizolace základové desky je navržena izolace z asfaltových modifikovaných 
pásů se skelnou rohoží – Bitagit V60 S 35, která je provedena ve dvou vrstvách. 
Před samotnou montáží hydroizolačního pásu bude železo betonová deska 
napenetrována asfaltovou emulzí – PENETRAL  ALP (Paramo). Při veškerých 
odborných pracích je nutné dbát technologických předpisů a pokynů výrobců 
materiálu.  

  
 PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO:  

Vnitřní nosné zdivo je provedeno jako žb stěny tl. 250 mm z betonu C 20/25, 
vyztužené ocelovou žebříkovou výztuží 10 515. Nenosné dělící příčky jsou provedeny 
z pěnosilikátu – Ytong na systémové lepidlo tl. 100 mm. Lehké SDK jsou použity u 
opláštění dešťové kanalizace, která je provedena z tříplášťových odpadních trubek 
zabraňujících šíření hluku (systém POLIphon – GLYNWED) a  zateplených  minerální 
vatou proti kondenzaci na povrchu trubek. 

  
 STROPNÍ KONSTRUKCE:  

Stropní nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové  monolitické 
desky většinou křížem pnuté tl. 150 mm. Stropní desky jsou po obvodech vynášeny 
pomocí obráceného průvlaku, který tvoří současně atiky plochých střech.  – viz. 
Výkres tvaru č.01/8.  V prostoru jsou stropní desky vynášeny jak železobetonovými 
sloupy o rozměru 250/400 mm, tak nosnými železobetonovými stěnami tl. 250 mm. 

  
 STŘECHA:  

 Je řešena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem min. 2%. Sklon ploché 
střechy je docílen pomocí spádových klínů z EPS 100 S v tl. 150 – 30 mm. Plochá 
střecha je po obvodu tvořena žb atikami výšky 440 mm. Na stávající žb stropní desku 
bude provedena parozábrana a současně pojistná hydroizolace z asfaltového 
modifikovaného pásu např. Bitagit V60 35, která je k napenetrované žb desce 
natavena celoplošně. Tato parozábrana je natažena jak na vnitřní stranu atiky, tak na 
vrchní čelo.  
 Zateplení střechy je tvořeno tepelnou izolací EPS 100 S v tl. 240 mm (2x 120 
mm). Tepelná izolace je k podkladnímu asfaltovému pásu a vzájemně přilepena PUR 
lepidlem a následně je kotvena k nosné konstrukci pomocí talířových navrtávacích 
hmoždinek. Jako finální vrstva je navrženo mPVC (měkčené PVC) v tl. 14 mm od fa 
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FATRAFOL. Mezi finální hydroizolační vrstvou a TI je vložena geotextilie Filtek 
300g/m2. Před samotnou montáží střešních konstrukčních vrstev bude zhotovitelem 
střešního pláště předložen v předstihu „Kotevní plán“ včetně veškerých výpočtů. 
 Vnitřní strany atiky jsou opatřeny TI EPS 100 S tl. 100 mm. Plochá střecha je 
odvodněna pomocí střešních dvoustupňových vytápěných vpustí z důvodu zabránění 
tak případného zamrznutí (např. TOPWET). Z vrchní strany jsou atiky zatepleny 
pomocí XPS tl. 60 mm. Rovinatost atiky a přesah je zajištěn pomocí OSB 4 desek tl. 22 
mm, na kterou jsou přišroubovány poplastované lišty – VIPLANIL, na který je 
natavena finální  mPVC. Atiky jsou oplechovány pomocí cor-tenu.  Viz výpis 
klempířských prvků. Vzhledem k velice specifickému materiálu je odkazová značka ve 
projektové dokumentaci zvolena C. 
 
SCHODIŠTĚ:  

Vnitřní schodiště jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu C 
20/25. Jedná se o dvouramenná schodiště s mezipodestami. Jedno schodiště je 
navrženo jako ocelové v povrchové úpravě KOMAXIT (barva bude upřesněna během 
výstavby – RAL).  

 Povrchová úprava schodiště a všech betonových konstrukcí je přiznaný 
pohledový beton opatřen  transparentním lakem SANAKRYL – akrylátový lak PROFI. 
Nášlapná povrchová úprava stupňů je tvořena keramickou dlažbou, nebo kamenými 
deskami do tmele. Zábradlí schodišť je tvořeno z oceli s povrchovou úpravou cor-ten, 
opatřené dřevěným madlem. Madla na stěnách jsou do konstrukcí stěn uchycena 
pomocí chemické malty (HILTI).  

 
 VÝPLNĚ OTVORŮ:  

Výplně otvorů jsou dřevo-hliníkové konstrukce s izolačním trojsklem 
předsazené před obvodovou nosnou žb konstrukci osazené v lehkém obvodovém 
plášti. Tyto kostrukce jsou montovány pomocí kotevních profilů tvaru „L“. Jako 
vstupní dveře jsou použity automaticky otevírané dveře na fotobuňku. Ostatní výplně 
otvorů jsou navrženy jako pevné – fixní zasklení. Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěné  
osazené do ocelové obložkové zárubně. Povrchová úprava zárubní – RAL bude 
upřesněna investorem před prováděním finálních nátěrů. Vnitřní prosklené stěny jsou 
provedeny jako hliníkové konstrukce s izolačním dvojsklem jak s požární odolností EW 
30, tak bez požární odolnosti dle místa a funkce použití .Vnitřní dveře jsou dřevěné 
z části prosklené s přihlédnutím k místu využití. Dle PBŘS jsou osazeny i dveřní křídla 
s požární odolností  EW 30 PD3, viz. výpis oken a výpis dveří.  

 
 OBKLADY A DLAŽBY:  

Obklady a dlažby jsou provedeny jako keramické, nebo kamenné . 
V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou pod všemi dlažbami a obklady  provedeny 
tekuté hydroizolace pomocí stavební chemie SCHOMBURG. 

Podlahy místnosti pro technologii pivovaru budou vyspádovány k nerezovým 
vpustím (nerezové vpusti ACO). 

 
 PODLAHY:  

Podlahové konstrukce jsou provedeny jako lité podlahy – ANHYDRID – na bázi 
sádry,v tl. min.42 mm (45 mm v PD). V prostorech se zvýšenou vlhkostí nutné nosnou 
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konstrukci podlah provést pomocí lité podlahy CEMFLOW – litý cementový potěr. 
V 1.NP v prostoru technologie pivovaru a prostoru samotné varny jsou provedeny 
z důvodu vyššího bodového zatížení betonové podlahy z betonu C20/25 vyztužené 
ocelovou KARI sití a to v tl. 100 mm – S5. Jednotlivé konstrukce podlah jsou vypsány v 
seznamu skladeb podlah. V 2.NP je použita kročejová izolace v tl. 30-40 mm – EPS.  

  
 VNĚJŠÍ PLOCHY:  

Venkovní komunikační plochy jsou tvořeny z betonové dlažby vsazené do 
betonových obrubníků – viz. výkres č. 01/2-  Koordinační situace. 

 
 d) Napojení na sítě dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pozemek bude napojen na komunikaci ulice Stavovská, novým nájezdem o 
jízdních pruzích š. 3,5 m. Napojení bude konzultováno se správcem komunikace a 
dopravní policií města Ostravy, která vydá k Žádosti o povolení sjezdu“ závazná 
stanoviska.  

  Dále pak bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, 
 kanalizaci a plynovod. Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky vybudované 
 v západní části pozemku, kdy přebytečné dešťové vody budou přepadem svedeny do 
 nového řádu dešťové kanalizace.  
 
 e) Řešení technické a dopravní infrastruktury  
 

Na východní straně pozemku bude v návaznosti na vjezd situováno parkoviště, 
které je řešeno z nejpříznivější strany z hlediska dopravní bezpečnosti a z důvodu 
skrytí technického zázemí do zásobovacího dvora. Zde se nachází  parkování s 
kapacitou 12  míst + 2 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Asfaltové komunikace a parkoviště na pozemku budou odvodněny pomocí silničních 
vpustí, kde odvodnění nájezdu na místní komunikací je řešeno pomocí liniového 
odvodňovacího žlabu ACO. 

 
 f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 

Provoz pivovaru bude produkovat velké množství odpadních vod, proto byla 
na pozemku v prostoru zásobovacího dvora navrhnuta čistička odpadních vod. 
Přefiltrovaná voda bude zpětně používána pomocí akumulační nádrže a domácí 
vodárny (tlakové nádrže) na splachování toalet. 

 
 g) Řešení bezbariérového užívání stavby  
  Stavba je řešena bezbariérově dle  Vyhlášky  č. 398/2009 Sb., O obecných 
 technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to  pouze v 
 nevýrobní veřejné části. V objektu se neuvažuje se zaměstnáváním osob s omezenou 
 schopností pohybu a orientace. WC pro invalidy je umístěno v prvním i druhém 
 podlaží, oddělené -- muži , ženy. 
 Do druhého podlaží se lze dostat bezbariérovým výtahem. 
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 h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
 dokumentace 
  
 Není součástí BP. 
 Před prováděním prací bude návrh základových konstrukcí a hydroizolace  stavby 
 zkorigován dle geologických rozborů půdy (podloží) a  měření obsahu radonu v 
 podloží. v době zpracování BP nebyly známy hodnoty těchto zkoušek. 
  
 i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
 výškový systém 
 
  Výškový systém Bpv- Balt po vyrovnání. 
 
 j)Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  
 provozní soubory  
 

 Stavba je členěna do dvou částí - část výrobní a část nevýrobní (restaurační - 

veřejná). Hlavním provozním souborem stavby je výrobní část - technologie pivovaru, 

jednotlivá zařízení jsou popsána v technických listech. (viz PŘÍLOHA 05) 

Celý provoz bude automatizován, hlavní ovládací jednotka - rozvaděč je umístěn 2.NP  

v technické místnosti 2.28, manipulační panel automatické jednotky bude v 

návaznosti na varnu v místnosti pro sklad a drcení sladu - 1.04. 

Zavedení i naprogramování celého procesu provede pověřená firma. 

 Jednotlivé provozy se nekříží. 
 
 k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky 
 provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  
 
  Není součástí BP. 
 
 l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
 
  Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se 
 zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. 
 

 B.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Objekt je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce, vyztužená dle 

statického výpočtu a výkresu výztuže jednotlivých konstrukcí. Statický výpočet a 

výkresy výztuže nejsou předmětem této BP. 
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 B.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

 a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  
 
 Řešeno okrajově - viz výkres č. 14,15 -Požární bezpečnost stavby 
 
 b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě  
 
 není součástí BP 
 
 c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu  
 
 Byla dodržena bezpečnostní odstupová vzdálenost od okolních objektů. 
 
 d) Umožnění evakuace osob a zvířat  
 
 viz výkres č. 14,15 -Požární bezpečnost stavby (únikové pruhy a směry úniku) 
 
 e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
  Byly navrženy hydranty uvnitř i vně stavby a velká manipulační plocha v 
 zásobovacím  dvoře.  Viz výkres č 01/2 - Koordinační situace a 01/14,15 - Požární ¨
 bezpečnost staveb. 

Prostupy přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny pomocí systémového řešení 

HILTI (požární ucpávky, požární tmely, požární manžety, požární klapky 

vzduchotechniky)  

 

 B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 Stavba neohrožuje životní prostředí, zdraví osob, životní podmínky uživatelů 

ani okolních staveb. Pivovar nebude produkovat ani uvolňovat žádné zdraví ohrožující 

látky, odpadní vody z výroby  budou filtrovány v ČOV  a dále použity v objektu. 

 Odpadní vody z dešťových svodů budou dovedeny do vsakovacích jimek an 

pozemku stavebníka a dále budou přebytečné dešťové vody odvedeny do oddílné 

veřejné dešťové kanalizace, splaškové vody z toalet budou svedeny do splaškové 

kanalizace. 

 V objektu je navržena místnost na komunální odpad, který bude vyvážen 

třikrát týdeně specializovanou  firmou.  

 

 B.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

 Budou zpracovány provozní plány, během užívání stavby budou dodržovány 

všeobecné bezpečnostní předpisy 
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 B.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Výrobní jednotky nebudou zdrojem nadměrného hluku. 

 

 B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

 a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
 ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov  
 

Pivovar byl zateplen jak kontaktním zateplovacím systémem, tak lehkým 
obvodovým pláštěm opatřeným obkladem cor-ten s tl. TI minerální vata 200 mm. Nad 
prosklenými plochami v 1.NP s využitím stínící techniky bylo z důvodu nutnosti 
oslabení tl. TI použito materiálu s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi a to TOPDEK 
PIR v tl. 120 mm. Výplně otvorů byly osazeny izolačními trojskly. Stavba splňuje 
požadavky na úsporu energie a ochranu teplem podle zákona o hospodaření s 
energiemi. Viz. Tepelně technické posouzení konstrukcí. 

  
 b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby  
 

 Varna se podílí na celkové spotřebě tepelné energie pivovaru 50 – 60 %. 

Měrná spotřeba tepla ve varně kolísá podle energetické úrovně a velikosti pivovaru v 

širokém rozmezí 50 – 120 MJ na hl piva k výstavu. Příprava mladiny, tj. ohřev sladiny 

do varu a vlastní var, je zastoupena na uvedené spotřebě více než 70 %. Jak vysoká je 

spotřeba energie to závisí na konstrukci mladinové pánve a způsobu jejího ohřevu. 

Vyhřívání může být přímé a nepřímé, realizované rovněž vnitřním nebo vnějším 

vařákem. Vložené teplo, ale lze využít. „Odpadní“teplo lze z chladiče mladiny získat 

při chlazení várky. Je-li chladič dobře dimenzován, lze využít téměř veškerou tepelnou 

energii chlazené mladiny pro ohřev varní vody. Druhým největším zpětně využitelným 

zdrojem tepla ve varně je kondenzační teplo brýdových par odcházejících z mladinové 

pánve při chmelovaru. Při výběru vhodného systému tepelné rekuperace je nutno 

vycházet z konkrétních podmínek pivovaru.  

 

 B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU  A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU        

       SCHOPNOSTÍ POHYBU 

 

 Do objektu je umožněn bezbariérový přístup dle  Vyhlášky  č. 398/2009 Sb., O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to 

z veřejné části. V objektu se neuvažuje se zaměstnáváním osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

 Do druhého podlaží se lze dostat bezbariérovým výtahem. 
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 B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI  VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ - 

        RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, PODDOLOVÁNÍ,    

        OCHRANNÁ PÁSMA 

 

 Stavba pivovaru není na poddolovaném území a netýká se jí ani ostatní 

ochranná pásma. 

 

 B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Budou dodržovány všechny provozní předpisy. 

 

 B.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

 a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod  
 viz výkres č. 01/16,17 - Schéma TZB 
 
 b) Zásobování vodou  
 viz výkres č. 01/16,17 - Schéma TZB 
 
 c) Zásobování energiemi  
 viz výkres č. 01/16,17 - Schéma TZB 
 
 d) Řešení dopravy 
 
 viz výkres č.01/2 - Koordinační situace 
 
 e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav  
 
 není součástí BP 
 
 f) Elektronické komunikace  
 
 Stavba neřeší napojení drátového telefonu.  

 

 

 B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

 

 a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení  
  V objektu bude zabudováno veškeré technologické zařízení pro výrobu piva - 
 viz příloha 05.  Pro ostatní přístroje je vyhrazen prostor. 
 Automatizační jednotky budou provedeny v rámci dokončovacích pracích při 
 elektroinstalaci,automatizace procesu  bude nastavena specializovanou firmou po 
 kolaudaci stavby. Předpokládaná roční výroba je 500 hl piva. 
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 b) popis technologie výroby  
  Veškerý materiál a suroviny  pro výrobu se bude dodávat zásobovacím 
 dvorem, který je oddělen od místností  výroby  prosklenou chodbou s dostatečnou 
 šířkou a  přístřeškem pro manipulaci a ochraně suchých surovin (slad) před 
 nepříznivými přírodními podmínkami .  
  Slad je skladován ve šrotovně (místnost 1.04), kde je umístěn šestiválcový 
 šrotovník na mletí potřebného množství sladu bezprostředně před výrobou. 
 Šrotovna navazuje na varnu ,  která je přímo v pivnici.  Dvounádobová měděná varní 
 garnitura je dimezována na objem jedné várky - 1200 litrů, manipulační prostor pro 
 obsluhu je řešen z jedné strany - od šrotovny.  
 Vaření piva začíná po v první kádi tzv. rmutováním. Do nádoby je přivedena již 
 předehřátá voda / ze zásobníku horké vody  a nasypán sešrotovaný slad.  
  Ohřev varny je pomocí páry vytvořené pomocí parního vyvíječe BM 460, 
 umístěného v technické místnosti. 
 Následuje proces vyslazovaní a scezování.  Chmelovar pokračuje po scezení v druhé 
 nádobě. Všechny procesy budou automaticky nastaveny a ovládány z ovládacího 
 panelu ze šrotovny popř. technické místnosti umístěné bezprostředně u varny. 
  Chlazení mladiny je prováděno prostřednictvím výměníku CHM15 ve spilce. 
 Pro Kvašení piva je ve spilce (místnosti č. 1.05) zabudováno 16 nádob určených k 
 hlavnímu kvašení piva SPILKA 12A.  K dokvašování , ležení a stáčení piva je zde sklep ( 
 místnost 1.06) s 13 ležáckými horizontálními tanky LTHCHVZ  a 6 vertikálními 
 ležáckými tanky (viz příloha 05). 
  Proces je opět automatizován, ovládací panel umístěn ve spilce i sklepě. 
 Odpadní materiál z varny, spilky a ležáckého sklepa bude odveden do čističky 
 odpadních vod. 
 
   c) údaje o počtu pracovníků  
  Provoz pivovaru a pivnice počítá se zaměstnáváním celkem  14 pracovníků. 
 ( tj. vrchní sládek,  pomocník,  2 výčepní, 3+ 2 číšníci, úklid bude provádět 
 specializovaná firma 1x za dva měsíce, pravidelný úklid zde budou tři uklízečky, 1 
 servisní technik - ovládání fasády, údržba, 1 koordinátor výstav) 
 
   d) údaje o spotřebě energií  
  Varna se podílí na celkové spotřebě tepelné energie pivovaru 50 – 60 %. 
 Příprava mladiny, tj. ohřev sladiny do varu a vlastní var, je zastoupena na uvedené 
 spotřebě více než 70 %. Spotřeba energie  závisí na konstrukci mladinové pánve a 
 způsobu jejího ohřevu. Vyhřívání je zde nepřímé, realizované  vnějším vařákem.  
 
   e) bilance surovin, materiálů a odpadů  
  Orientační spotřeba surovin  na 1200 l piva -tj. jednu várku činí- 220 kg sladu, 
 4,2 kg chmele a asi 6 200 l  vody. Voda na technologické účely  zahrnuje i umývání 
 zařízení. 

V zásobovacím dvoře jsou vytyčeny plochy určené k ustavení kontejnerů na tříděný 
odpad, komunální odpad bude skladován v tomu určené místnosti ( místnost č. 1.33 ) 
bude denně vyvážen specializovanou firmou. 
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   f) vodní hospodářství  
 Hospodaření s vodou je řešeno čističkou odpadních vod. Přefiltrovaná voda 
bude dále použita splachování toalet. 

 
  g) řešení technologické dopravy 

 Doprava je svedena k zásobovacímu dvoru s dodatečným manipulačním 

prostorem viz Koordinační situace. 

 

  h) ochrana životního a pracovního prostředí 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

   a)situace širších vztahů a jejího okolí, zakreslená do mapového  
 podkladu zpravidla v měřítku 1 : 5000 až 1 : 50 000 s napojením na dopravní a tech. 
 infrastrukturu a s vyznačením ochranných a bezpečnostních a hlukových pásem 
  Není součástí této BP. 
 
   b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 
  1 : 1 000, nebo 1 : 500 
  Byla zpracována koordinační situace v  měřítku 1:500 (viz příloha 01) 
 
   c) souhrnné technologické schéma u výrobních staveb, schéma  
 rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod 
  Schéma Bylo zpracováno jako výkres číslo 01/16 
 
   d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními  
 předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřičství 
 
 V koordinační situaci jsou zaznačeny záchytné body  - podklad pro vytyčovací výkres.  
 

 D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
  a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
   projektové dokumentace 
 
 Není součástí této BP. 
  

 b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií 

 

Není součástí této  BP. 

 
 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 Není součástí této BP. 
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 F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
  1. Pozemní (stavební) objekty  
   1.1 Architektonické a stavebně technické řešení  
    1.1.1 Technická zpráva  
 
   a) účel objektu  
 Objekt bude sloužit jako restaurační a pivovarnické zařízení se společensko- kulturní 
 funkcí. 
 
   b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
 řešení vegetačního okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
 omezenou schopností pohybu a orientace  
  Architektonické řešení reaguje na funkční požadavky, dispoziční řešení je dle  
 závislosti na požadavcích technologií. 
 Bezbariérový přístup je do všech částí restauračního provozu, ve výrobním procesu se 
 se zaměstnáváním  osob s omezenou schopností pohybu nepočítá. 
 
   c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
 orientace, osvětlení a oslnění  

Zastavěná plocha: 2 110,5 m²  
Obestavěný prostor: 11434,2 m3 
Podlahová plocha zázemí: 2 110,5 m²  
Plocha pozemku: 9 766 m² 

 Objekt je maximálně prosvětlen prosklenými plochami obvodového pláště. Oslnění je 
 bráněno stínící technikou cortenových plechů. 
 
   d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve  
 vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
 Není předmětem této BP. 
 
   e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 Vybrané konstrukce jsou posouzeny v kapitole 4. 
 
   f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
 geologického a hydrogeologického průzkumu  

  g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků  

h) dopravní řešení  
  i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
Není součástí této BP. 

 
j) dodržení požadavků na výstavbu  

Objekt splňuje všeobecné podmínky požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998. 
 

 1.2 Stavebně konstrukční část 
 Není předmětem BP. 
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 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
  1.3.1. Technická zpráva 
 
 a) popis a umístění stavby a jejích objektů 
  Objekt je samostatně stojící, umístěn uprostřed dotčené parcely, jedná se o 
 jeden stavební objekt. 
 
 b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Objekt se skládá z 2 nadzemních podlaží a je rozdělen do 3 požárních úseků 
PÚ č.1, PÚ č.2 a PÚ č. 3. Podle ČSN 730804 je objekt rozdělen na výrobní část – 

 pivovar a dle ČSN 730802 na ostatní nevýrobní část. (dle rozdělení je též posuzován) 
 

 c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
  Jedná se o II. Stupeň požární bezpečnosti. 
 
 d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
  Veškeré nosné i nenosné stavební konstrukce jsou jsou železobetonové 
 konstrukce nebo zdivo z pěnosilikátových tvárnic s min. EI 30 . Veškeré použité 
 požární uzávěry mají požární odolnost EI 30, EW 30. 
 
 e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 
 výtahů 
  Evakuace osob a únikové cesty jsou označeny na výkrese č. 01/14. Dvě 
 únikové cesty jsou dlouhé 40 m, jedna úniková cesta 25 m.   
 
 f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 
 Není předmětem této BP,  v bezprostřední blízkosti objektu se nenachází jiné objekty 
 
 g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami 
  Objekt je zásobován požární vodou z veřejného vodovodu. Na dotčeném 
 pozemku novostavby pivovaru je kolem objektu rozvedena požární voda 
 s nadzemními venkovními hydranty „H“ vzdálenými do 150 m. V samotném objektu 
 je též rozvod požární vody s osazenými hydranty s hadicemi délky 30m a dostřikem 
 10m – ČSN 730873 
 
 h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 
  V objektu jsou rozmístěny PHP –přenosné hasící přístroje práškové s hasícím 
 účinkem 34 A. Viz. Umístění PHP v.č. 01/14 
 
 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
  Není předmětem této BP. V objektu bude navržen EPS. 
 
 j) zhodnocení technických zařízení stavby 
  Technické zařízení stavby je popsáno v technologické části PD . 
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 k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 
  Stavba je rozdělena na dva požární úseky, každý z nich má své evakuační 
 schodiště. 
 
 1.4 Technika prostředí staveb 
 2. Inženýrské objekty 

3. Provozní soubory stavby 

 Není předmětem této BP. 

 

4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
 4.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 
 Skladba střešního pláště S3 (viz ŘEZ A-A). 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Plochá střecha 
 Zpracovatel :  PAULASOVÁ LUCIE 
 Zakázka :   
 Datum :  28.3.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Lak polymeráto   0.0002    0.2100  1400.0   1400.0    134500.0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  Sindelit SBS   0.0015    0.2100  1470.0   1200.0     12507.0   0.0000 
  4  Baumit EPS-F   0.2400    0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  5  Baumit XPS-R   0.0300    0.0300  2060.0     33.0        70.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    40.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        260.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.8   19.8   19.2   19.2   -9.8  -14.8 
 p [Pa]:   2113   1318   1191    498    143     66 
 p,sat [Pa]:   2302   2302   2229   2224    263    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.385E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry  
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 

 
 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Lak polymerátový 1x  0,0002       0,210  134500,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Sindelit SBS  0,0015       0,210  12507,0 
   4  Baumit EPS-F  0,240       0,041  40,0 
   5  Baumit XPS-R  0,030       0,030  70,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   1,000+0,000 = 1,000 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 
  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 
  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 
  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 
 

4.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ  

 

ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ - OBVODOVÁ STĚNA (SKLENĚNÉ TABULE) 

 

 Prosklená konstrukce mezi sloupy obvodové stěny je provedena jako fixní 

zasklení okenními profily dodané firmou INTERNORM.  

 Geniálním materiálovým složením dřevo/vysoce tepelně izolační pěna/Al 

jsou dřevo-hliníkové systémy Internorm vhodné pro nízkoenergetické a energeticky 

pasivní domy. Hliníkovým profilem na vnější straně získají okna snadno udržovatelné 

a povětrnosti odolné povrchy.  

 Materiál rámu okna - hliník je chráněn proti galvanické korozi nástřikem přímo 

z výroby, popřípadě ještě dodatečně odizolován-oddilatován od finálního obkladu 

fasády gumovou páskou. 

 

POSOUZENÍ: 

 

UW = 0,83 W/ m2K     <  UN = 1,50 W/m2K 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ - OBVODOVÁ STĚNA  

        (SLOUP +OBKLAD) 

 Nepočítá se s vlivem tepelných mostů  v důsledku kotvení rastru pro 

připevnění fasády a ocelových profilů pro pojezd kolejnic. 

 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 Název úlohy :  OBVODOVÁ KONSTRUKCE - SLOUP 
 Zpracovatel :  LUCIE PAULASOVÁ 
 Zakázka :   
 Datum :  17.2.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Měď   0.0010  372.0000   380.0   8800.0   1000000.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc   0.0100    0.0670  1010.0      1.2         1.0   0.0000 
  3  Rockwool Floor   0.2000    0.0390   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  Železobeton 1   0.4000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.25 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
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    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.23 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        482.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.7   0.945    58.4 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.8   0.945    60.3 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.0   0.945    60.5 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.3   0.945    60.5 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.5   0.945    62.6 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.7   0.945    65.1 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.945    66.5 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.945    66.0 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.945    63.0 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.3   0.945    60.6 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.0   0.945    60.5 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.945    60.8 
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 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.5   18.5  -13.0  -14.8 
 p [Pa]:   1367    150    150    150    138 
 p,sat [Pa]:   2260   2260   2134    197    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.434E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ KONSTRUKCE-SLOUP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Měď  0,001       372,000  1000000,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,010       0,067  1,0 
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   3  Rockwool Floorrock  0,200       0,039  2,0 
   4  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 5. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 

 5.1 MATERIÁL COR -TEN 

 

 Pro materiálové řešení fasády a  techniku stínění oken jsem vybrala materiál 

COR-TEN. Jedná se o povětrnostně odolnou ocel, jejíž vynález byl patentován ve 

Spojených státech  v roce 1933. 
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Materiál se vyznačuje sníženým obsahem uhlíku, obohacením mědí a fosforem. 

Důvodem užití v této stavbě je i její lokalita. Odolnost této nízkolegované oceli vůči 

povětrnostním podmínkám je v průmyslových oblastech vítaná. 

 Ekologická hodnota materiálu je dána 100 % recyklovatelností, jelikož na rozdíl od 
 jiných tříd oceli nevyžaduje při dodržení správných podmínek pro aplikaci žádnou 
 povrchovou úpravu. 
 V České republice tento obklad distribuuje společnost Ruukki CZ s.r.o. (dříve RANNILA 

 CZ), člen finské skupiny Rautaruukki OYJ. 

 

 4.2 ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÉHO DETAILU 

 

 Stavba je do ocelového obalu jakoby zahalena, corten je kombinován s 

betonovými a prosklenými plochami. Stínící a bezpečnostní technika z perforovaných 

cortenových plechů se jako stroj otevírá. Působením povětrnosti se cortenové plechy 

obalí působivou patinou, která objekt chrání před rezivěním a před nepříznivými vlivy 

průmyslu. Matný povrch tohoto materiálu se výrazně odlišuje od vzhledu jiných 

kovových povrchů.  

Konstrukční řešení viz příloha 04. 
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 6. ZÁVĚR 

 

  Při návrhu stavby jsem vycházela z historie oblasti, ze sociálních požadavků, a 

 požadavků na vybavenost oblasti. Snažila jsem se vytvořit společenský prostor s 

 kulturně- vzdělávací a občerstvovací funkcí a navázat na tradici českou i místní a  

 skloubit tak pití piva s kulturou.  

 Budova je tvořena betonovým jádrem a betonovým skeletem po obvodu pro 

 maximální prosvětlení. 

  Architektonické řešení je podmíněno technologickým zařízením, celá 

 bakalářská práce je založena na správné funkci provozů, jejich nekřížení a skrytí 

 technologického zázemí do zásobovacího dvora. 

  Stavba je šetrná k životnímu prostředí, má vlastní čističku odpadních vod. 

 Pro řešení obkladu fasády a architektonického detailu sem použila materiál 

corten, který na okolí působí harmonicky a hodí se do starší zástavby. Kombinací s 

dalšími materiály, sklem, ocelovými profily povrchově upravenými betonovými 

plochami, je dosaženo odlehčení celkového dojmu  stavby. Stavba pod cortenovými 

plechy působí hmotněji a prezentuje tak svoji trvanlivost. 
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Internetové zdroje  
 

 www.cuzk.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí 

 http://www.minibrewerysystem.com/komponenty.html 

 TZB-info - Internetový portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory 
energií.  

 Dostupné z <www.tzb-info.cz>  
 http://www.tzb-info.cz/475-pozarne-bezpecnostni-reseni-stavby 

 www.ruukki.cz/Produkty-a-reseni/Hutni-materialy/Oceli-valcovane-za-studena/ 
COR-TEN 

 http://www.joesgaragebeer.cz/technologie/ 

 http://www.destila.cz/ 
 

 

 

 

 

Použité programy: 

 

ARCHICAD 15 

SVOBODA SOFTWARE - TEPLO 2010 

MICROSOFT WORD 
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  Koordinační situace 1 : 500                - výkres č. 01/2 

   Základy 1 : 50                                        - výkres č. 01/3 

  Půdorys 1NP 1 : 50                               - výkres č. 01/4 

  Půdorys 1NP 1 : 50                                - výkres č. 01/5 

  Řez A - A´ 1 : 50                                      - výkres č. 01/6 

  Řez B - B´  1 : 50                                  - výkres č. 01/7 

  Výkres tvaru 1 : 50                                - výkres č. 01/8 

  Výkres střechy  1 : 50                           - výkres č. 01/9 

  Pohled jižní   1 : 50                                - výkres č. 01/10 

  Pohled východní   1 : 50                         - výkres č. 01/11 

  Pohled západní    1 : 50                          - výkres č. 01/12 

 ostatní výkresy 

  Požární bezpečnost stavby 1NP 1:50   - výkres č. 01/13 

  Požární bezpečnost stavby 2NP 1:50   - výkres č. 01/14 

  Schéma TZB      - výkres č. 01/15 

 

   

 

   VÝPISY PRVKŮ                                                         -   PŘÍLOHA 02 

   ARCHITEKTONICKÁ STUDIE                                   -  PŘÍLOHA O3 

   ARCHITEKTONICKÝ DETAIL                                     - PŘÍLOHA 04 

  TECHNICKÉ LISTY - TECHNOLOGIE  A ZAŘÍZENÍ   - PŘÍLOHA 05 
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