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Kupka, Jakub: Administrativní budova, Ostrava Poruba, ul. Francouzská: Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

architektury, Vedoucí práce: Májková, Renata, 2013 

 Předmětem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby administrativní budovy v proluce. Stavba je primárně určena 

administrativě, ale v parteru je také navržena kavárna. Stavba se nachází v rohové proluce 

v ulici Francouzská a Jilemnického náměstí v Ostravě Porubě. Podkladem pro zpracování 

dokumentace byla architektonická studie převzatá z předmětu ATT II. a dokumentace pro 

stavební povolení z předmětu ATT Va. 

Klíčová slova: administrativa, proluka, kavárna, dokumentace, Ostrava, Poruba 

 

 

Abstract 

Kupka, Jakub: Administration Building, Ostrava Poruba, Francouzská street: Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Architecture, Supervisor: Májková, Renata, 2013 

 The subject of my thesis is the preparation out of project documentation for 

implementation of construction of the administrative building in the vacant lot. The 

building is primarily intended for administration, but there is also designed a cafe in the 

ground floor. The building is located in the corner vacant lot of Francouzská street and the 

square of Jilemnický in Ostrava Poruba. The basis for processing of documentation has 

been an architectural study taken from the ATT II. course and documentation for building 

permit from the ATT Va course. 
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Seznam použitého značení 

 

ATT – ateliérová tvorba 

Bpv – baltský výškový systém po vyrovnání 

C30/37 – značení pevností betonu 

ČSN – česká technická norma 

DN – průměr potrubí 

EPS – expandovaný polystyren 

JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

PT – původní terén 

Sb. – sbírka 

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné sítě katastrální 

SO – stavební objekt 

TI – tepelná izolace 

TL. – tloušťka 

TZB – technologické zařízení budovy 

UT – upravený terén 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton 
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ÚVOD 

 

 

 Předmětem mé bakalářské práce je návrh administrativní budovy v nárožní proluce 

v Ostravě Porubě v ulici Francouzská a Jilemnického náměstí. Navrhovaný objekt se 

nachází nedaleko Hlavní třídy, která je centrem Poruby. Stavba se snaží maximálně využít 

rohové pozice a tuto polohu akcentovat. V parteru je navržena kavárna, situovaná k ulici 

Francouzské, která tvoří výraznou pěší osu oblasti. Při návrhu jsem vycházel ze struktury a 

výrazu okolní zástavby a z jasného a uceleného urbanistického řešení Poruby. 

 Jako specializaci jsem zpracoval architektonický detail, který tvoří jednotlivé části 

fasády navrhovaného objektu. 

 Bakalářská práce je vypracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 

499/2006. Práce je vyhotovena ve stupni projektové dokumentace pro provádění staveb. 

Práce navazuje a rozvíjí architektonickou studii z předmětu ATT II. a dále na dokumentaci 

pro stavební povoleni z předmětu ATT Va. 
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Dokumentace pro provádění stavby 
(dle vyhlášky 499/2006 Sb.) 
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A.  Průvodní zpráva 

 

 

a) Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Administrativa Poruba 

Místo stavby:    ulice Francouzská, Ostrava Poruba 

Druh stavby:    Novostavba    

Kraj:     Moravskoslezský 

Obec:     Ostrava Poruba 

Katastrální území:   Poruba (715174) 

Čísla parcel:    1171, 1194, 1195/1 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby  

Zadavatel:    Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

     Katedra architektury 

     Ludvíka Podéště 1875/17 

     Ostrava – Poruba 708 33 

Vypracoval:     Jakub Kupka 

     Hradčanská 475 

     Vřesina 742 85 

Vedoucí práce:   Ing. arch. Renata Májková 

Konzultant PS.:   Ing. Jiří Teslík 

Konzultant spec.:   Ing. arch. Tomáš Bindr  
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

 Stavební pozemek rohové proluky se nachází na území ostravské městské části 

Poruby. Rozprostírá se na parcelách 1171, 1194 a 1195/1. Tyto parcely jsou ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy (1194, 1195/1) a ČEZ Distribuce a.s. (1171). Pozemek je jasně 

vymezen přilehlými bytovými objekty. Na pozemku se nachází rozvodná stanice 

společnosti ČEZ, která bude přeložena. Návrh přeložení není součástí bakalářské práce. 

Okolní území je zastavěno převážně bytovými domy, které jsou nejčastěji šestipodlažní. 

 

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

infrastrukturu 

 Byl proveden pouze osobní průzkum staveniště, kdy jsem opakovaně zjišťoval stav 

dotčených parcel a okolních objektů a jejich vzájemné prostorové vztahy a návaznosti na 

nově navrhovanou stavbu. 

Radonový průzkum:    nebyl v rámci práce proveden. 

Geologický průzkum:   nebyl v rámci práce proveden. 

Hydrologický průzkum:   nebyl v rámci práce proveden. 

Poddolování:    objekt se nenachází v poddolovaném území. 

Záplavy:    objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  

 Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno ze silnice III. třídy z ulice 

Jilemnického náměstí a ulice Francouzská.  Dále budou postavena nová parkovací stání 

v ulici Jilemnického náměstí, kde bude pro tato stání zabrán travnatý pás, přiléhající ke 

komunikaci (28 parkovacích míst) a další parkovací stání jsou navržena v ulici 

Francouzská (16 parkovacích míst). Všechna tato parkovací místa jsou navržena jako 
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kolmá k dané komunikaci. Z těchto celkem 44 stání budou vyhrazena 3 pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 Veškeré nově budované technické sítě budou napojeny na stávající inženýrské sítě. 

Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající podzemní vedení NN společnosti 

ČEZ z Jilemnického náměstí. Vodovodní přípojka DN75 bude napojena z Jilemnického 

náměstí na stávající vodovodní řad společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Přípojka kanalizace DN250 bude také napojena z Jilemnického náměstí na řad společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Přípojka zemního plynu bude napojena z ulice 

Francouzská na plynové vedení společnosti RWE. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů, na jejich žádost bude projekt 

doplněn nebo upraven tak, aby splnil jakékoli další požadavky. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Dokumentace pro provedení stavby administrativní budovy v Porubě je zpracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., dále pak s vyhláškou č. 502/2006 Sb. (o obecných 

technických požadavcích na výstavbu), s vyhláškou č. 268/2009 Sb. (o technických 

požadavcích na stavby), s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb). Celá stavba je navržena tak, aby 

splňovala všechna kritéria a technické požadavky pro výstavbu a užívání.  Navržené 

materiály a konstrukce splňují podmínky stanovené platnými normami a předpisy, stejně 

jako prohlášení o shodě. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně 

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

 Navržená stavba je v souladu s regulativem územního plánu města Ostravy. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 Stavba administrativní budovy v proluce v Ostravě Porubě nemá žádné vazby na 

jakoukoli jinou stavbu. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 Předpokládané datum zahájení stavby je 4/2014 a ukončení 6/2016 při dodržení 

stavebních postupů a časových harmonogramů. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Počet nadzemních podlaží:    9 

Počet podzemních podlaží:    1 

Plocha pozemku:     259,84 m2 

Zastavěná plocha:     259,84 m2 

Plochy podlaží:     1. PP – 259,84 m2 

       1. NP – 259,84 m2 

      2. – 4. NP – 4 x 294,64 m2 

      5. NP – 329,44 m2 

      6. – 9. NP – 4 x 294,64 m2 

Obestavěný prostor:     10 607,04 m3 

Orientační cena:     67 200 000 Kč 

Poznámka: Cena byla odhadnuta pro SO 01 na základě JKSO ze stránky 

www.stavebnistandardy.cz . Cena je uvedena bez DPH. 
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801.6 – Budovy pro řízení, správu a administrativu, 2 – svislá nosná konstrukce 

železobetonová monolitická tyčová. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

 Stavební pozemek se nachází v katastrální území Poruba, což je jedna z městských 

částí Ostravy. Pozemek je tvořen částmi třech parcel a to 1171, 1194, 1195/1. Pozemek má 

přesný obdélníkový tvar o rozměrech 22,8m x 11,4m. Celková plocha pozemku je 259,92 

m2. Tato rohová proluka je z poloviny jižní strany ohraničena šestipatrovým bytovým 

domem, který je široký cca 11,4m. Taktéž ze západní strany je pozemek zcela ohraničen 

šestipatrovým bytovým domem. Tak to vymezena plocha je zcela rovná bez jakéhokoli 

zřetelného převýšení. Na pozemku se nachází jednopodlažní trafostanice o rozměrech 

zhruba 5x5 metrů a výšce 3 metry, která přiléhá k západnímu okraji proluky. Tato 

trafostanice bude přeložena, což ale není předmětem řešení bakalářské práce.  

 Přístup na budoucí staveniště bude zřízen z ulice Jilemnického náměstí, a také 

částečně z vnitrobloku přes ulici Čkalovova a Liptaňské náměstí. Z důvodu značného 

stísnění staveniště bude zabrán i kus vnitrobloku pro nezbytné vybavení staveniště a jako 

pomocné a skladovací plochy. Z pozemku bude také sejmuta ornice v tloušťce 300mm a 

bude uložena ve vnitrobloku pro pozdější úpravy terénu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Urbanistické řešení vychází ze stávajících poměrů okolní zástavby.  Proluku se 

snažím vyplnit pomyslným protažením okolních přilehlých hmot bytové zástavby. Takto 

vzniklý průnik akcentuji jeho vyzvednutím. Tímto zásahem vznikají na stavbě konzolové 

přesahy, které vstupují do prostoru přilehlých uličních os. Tyto pohledové a výhledové osy 

se hmota objektu snaží nenarušovat, a proto jsou předsazené části objektu zvednuty nad 

úroveň parteru. V ose ulice Jilemnického náměstí, kde není takový pohyb chodců, začíná 
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konzolový přesah hned nad parterem, tedy již od druhého nadzemního podlaží a končí 

v pátém nadzemním podlaží. Ve vyšších patrech je objekt z této severní strany již bez 

přesahu. Směrem do ulice Francouzské vystupuje předsazení až v pátém patře budovy a 

pokračuje až k hornímu konci, nijak tedy nezasahuje do výhledových a pohledových os 

v parteru ulice. Rohová pozice administrativní budovy je dále zdůrazněna svou výškou. 

Přilehlé objekty přesahuje o tři patra. Okolní zástavba je vysoká cirka 20 metrů. Nově 

navržená budova dosahuje ve svém nejvyšším bodě výšky 37,1 metrů, a tak okolní 

zástavbu výrazně převyšuje. Tímto se stavba snaží stát jakousi lokální dominantou se 

snahou oživit místní uniformní a relativně nudný ráz zástavby. Architektonický výraz 

objektu vychází a navazuje na okolní zástavbu ve stylu socialistického realismu. Především 

reflektuje pravidelný rastr okenních ploch okolních staveb a tento systém přebírá a snaží se 

jej dále rozvinout. Kontrast nového a starého se snaží vyjádřit také pomoci kontrastu velké 

prosklené fasády předsazené části budovy a malých pravidelně se opakujících okenních 

ploch v nepředsazených částech. Při návrhu stavby jsem se snažil o co nejčistší až 

funkcionalistický výraz stavby. 

 V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala pro administrativu a kavárna. 

Vstup do administrativní části je z ulice Jilemnického náměstí a vyplňuje západní polovinu 

celého přízemí, tím uvolňuje mnohem dominantnější rohové místo kavárně, do které se 

vstupuje z ulice Francouzské. Celé přízemí je z obou stran, ke kterým se vážou uliční osy 

prosklené. Toto prosklení je rytmizováno pravidelných střídáním sloupů.   

 Všechna vyšší podlaží jsou řešena pro administrativu s důrazem na co 

nejflexibilnější dispoziční řešení. Schodiště a sociální zařízení jsou umístěny na západní 

konec stavby a využívají tak prostoru, který je ovlivněn omezeností využití z důvodu 

návaznosti na sousední štítovou stěnu sousedního domu. Toto umístění obslužných ploch 

poskytuje otevřený prostor pro velkoplošné kanceláře nebo pro takřka jakékoli 

rozpříčkování tohoto prostoru. 
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c) Stavebně technické řešení s popisem stavby a řešením vnějších ploch 

 Administrativní budova je navržena s devíti nadzemními a jedním podzemním 

podlažím.  Objekt je zastřešen plochou střechou s podtlakovým vnitřním odvodněním. 

Navrhnutá střecha je nepochůzí.  

 

Založení objektu 

 Objekt je založen na železobetonovém roštu, který se nachází v úrovni únosnějšího 

slínového podloží. Prvky roštu mají rozměry 600x1300mm. Základy se nalézají nad 

kladinou podzemní vody. 

Svislé konstrukce 

 Hlavním nosným prvkem stavby je železobetonový skelet tvořený sloupy 

400x400mm, který je ztužen železobetonovým jádrem, které obsahuje vertikální 

komunikace. Vnější plášť stavby je vyzděn systémem YTONG a to přesnými bloky 

YTONG P1,8 – 300 tloušťky 300mm. Dělící příčky budou provedeny také systémem 

YTONG v tloušťkách 150mm a 100mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce tvoří podélné a příčné průvlaky průřezu 400x600mm. 

Dále jsou to železobetonové desky tloušťky 200mm, které jsou pnuty mezi průvlaky. 

Střecha 

 Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou tl. 200mm. Střecha je 

navržena jako jednoplášťová plochá nepochůzí. Střecha bude zateplena tepelně izolačním 

systémem ISOVER. 

Schodiště 

 Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové s keramickým obkladem 

stupňů. Zábradlí bude ocelové, výšky 1000mm. Schodiště bude dvojramenné pravotočivé. 

Počet výšek v rameni je dvanáct, výška stupně je 167mm a šířka stupně 309mm. 

Vnější plochy 
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 Okolo objektu administrativní budovy bude proveden okapový chodníček šířky 

1000mm z betonové dlažby Best Platen 500x500mm. Dále budou vydlážděny přístupové 

chodníky objekt SO 02 dlažbou Best Platen 500x500mm. 

 Po dokončení stavby bude nezpevněná plocha okolo budovy oseta travou. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z ulice Francouzské a 

z Jilemnického náměstí. 

 Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno pomoci jednotlivých 

přípojek inženýrských sítí, které se napojí na stávající inženýrské sítě, vedené nedaleko 

hranice pozemku. Přípojky inženýrských sítí budou přivedeny do podzemního podlaží 

objektu, kde budou v technické místnosti napojeny na vnitřní rozvody objektu. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

území 

 Řešení technické infrastruktury viz předešlý bod d). Doprava v klidu je vyřešena 

pomocí návrhu 44 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou vyhrazena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Všechna tato stání jsou řešena jako kolmá k dané 

komunikaci. 28 parkovacích stání je navrženo v ulici Jilemnického náměstí a dalších 16 

v ulici Francouzské.  

 Stavba se nenachází v poddolovaném území .  

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavba nebude mít po celou dobu své existence negativní vliv na životní prostředí. 

Při jejím provozu nevznikají žádné negativní projevy jako hluk, vibrace, produkce 

nebezpečného odpadu, prachu nebo zastínění okolních objektů. Běžný komunální odpad 
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bude likvidován společností OZO Ostrava. Během výstavbového procesu jistě vzniknou 

různé druhy stavebního odpadu. Ty budou ekologicky zlikvidovány realizační firmou.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Komunikace v celém objektu 

jsou řešeny jako bezbariérové. K vertikální přepravě slouží dvojice bezbariérových výtahů. 

V každém nadzemním podlaží je navrženo bezbariérové WC. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

V rámci bakalářské práce nebyly provedeny žádné průzkumy. Geologické a 

hydrologické informace byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů. Z těchto zdrojů bylo 

zjištěno, že hladina podzemní vody se nachází až pod úrovní základové spáry, a že podloží 

stavby tvoří slíny. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 Podklady pro vytyčení stavby byly převzaty z katastru nemovitostí. Souřadnicový 

systém pro vytyčení stavby je S-JTSK a výškový systém Bpv. Vytyčení stavby smí provést 

jen autorizovaný geodet podle platné vytyčovací dokumentace. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologicky 

provozní soubory 

 SO 01 – Administrativní budova 

 SO 02 – Chodníky a zpevněné plochy 
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 SO 03 – Přípojka kanalizace 

 SO 04 – Přípojka elektrické energie 

 SO 05 – Přípojka vodovodu 

 SO 06 – Přípojka plynu 

 SO 07 – Parkovací plochy 

 SO 08 – Úpravy zeleně 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

 Stavba po svém dokončení nebude mít žádný negativní vliv na jakoukoli okolní 

stavbu či pozemek. Vzhledem ke své poloze a orientaci vůči světovým stranám nedochází 

ani k negativnímu zastínění přilehlých objektů. 

 Během provádění stavby bude staveniště oploceno neprůhledným plotem vysokým 

dva metry. Pracovní doba na staveništi bude od sedmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne, 

aby se zabránilo nadměrnému obtěžování hlukem. Také se budou volit takové 

technologické postupy, které zajistí minimální prašnost.  

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Při provádění stavby budou dodržovány nařízení a pokyny koordinátora BOZP. 

Všichni zaměstnanci budou také náležitě proškoleni a budou vykonávat jen práci, která jim 

byla přidělena, a na kterou mají potřebnou kvalifikaci. Všechny pracovní úkony budou 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Všichni pracovníci budou také náležitě vybaveni ochrannými pomůckami. Staveniště bude 

oploceno, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Statický výpočet není součástí zadání bakalářské práce. 

 Celá stavba je navržena tak, aby po celou dobu své životnosti odolávala vnějšímu 

zatížení a přenesla veškerá zatížení bezpečně až do základové půdy. Statické posouzení 

provede statik s dostatečným oprávněním pro daný úkol. Stavba během svého života musí 

odolat meznímu stavu únosnosti i meznímu stavu použitelnosti. Toho je dosaženo návrhem 

stavby dle platných zákonů, předpisů a norem. K zachování těchto vlastností stavby po 

dobu svého provozu bude objekt pravidelně udržován a kontrolován.  

 

 

3. Požární bezpečnost  

 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

 Všechny navržené konstrukce splňují minimálně požární odolnost R30. Tato 

hodnota postačuje pro evakuaci celé budovy. Ocelová výztuž betonových prvků je 

chráněna dostatečným krytím. 

 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 Celá stavba je rozdělena do požárních úseků, které zamezují šíření ohně a kouře. 

Instalační šachty tzb. jsou také požárně děleny, aby nedocházelo k šíření požáru a kouře 

těmito šachtami. Schodišťový prostor je samostatný požární úsek a umožňuje evakuaci 

osob z objektu. V objektu se nacházejí dva výtahy, které díky vlastnímu požárnímu úseku 

mohou být využity k evakuaci osob. Stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji. 

Celý objekt bude vybaven detektory kouře a centrálním hasicím systémem typu Sprinkler. 
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c) Omezení šíření požáru na sousední stavby 

 Vnější zateplovací systém je navržen z materiálu zpomalující hoření. Dále jsou 

voleny takové materiály, aby se při jejich hoření omezilo nebo úplně vyloučilo jejich 

skapávání nebo jejich produkce kouře, či odlétávání hořících kousků. 

 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

 V celém objektu budou zřetelně a dle platných předpisů vyznačeny únikové cesty. 

Otevírání všech dveří je provedeno ve směru úniku. Hlavní únikový východ ze 

schodišťového prostoru v 1. NP je vybaven dveřmi v šířce schodišťového ramene 

(1200mm) a dveře jsou vybaveny panikovým kováním. Déle lze k evakuaci využít dvojici 

výtahů, které jsou navrženy jako evakuační.  

 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 Příjezd hasičských jednotek k objektu je možný z ulice Francouzská nebo 

z vnitrobloku. Stavba je také vybavena požárním vodovodem. A to konkrétně vnitřním 

suchovodem, jehož vyústění je před budovou do ulice Jilemnického náměstí. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba je navržena tak, že svým uživatelům zajišťuje zdravé vnitřní prostředí. Při 

návrhu byly vyloučeny nebo omezeny takové materiály, ze kterých se mohou uvolňovat 

škodliviny. Objekt je chráněn proti škodlivému záření, chemickým vlivům, podzemní 

vodě, půdní vlhkosti a atmosférickým vlivům. V celém objektu je navrženo dostatečné 

denní osvětlení, větrání a dostatečné vytápění. Budova je vyprojektovaná tak, aby nebyla 

zdrojem znečištění životního prostředí. 
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5. Bezpečnost při užívání 

 Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nedocházelo k 

uklouznutím, pádům, nárazům, popálením, zásahům elektrickým proudem, zraněním 

výbuchem a vloupáním. Toho je dosaženo úpravou povrchu protiskluznou nášlapnou 

vrstvou. Prostory, kde hrozí riziko pádu, budou vybaveny zábradlím vysokým 1000mm. 

Všechna potrubí hrozící možností popálení budou opatřena příslušnou izolací. Ochranu 

před úrazem elektrickým proudem zajistí vybavení elektroinstalace proudovými chrániči a 

všechna vedení budou izolována dle platných norem a předpisů. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Konstrukce stavby je navržena tak, aby se zamezilo šíření hluku z okolního 

prostředí do budovy a hluku z budovy do exteriéru. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Stavba administrativní budovy je vyprojektována v souladu s ČSN 730540-2 

tepelná ochrana budov – požadavky a s vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov. 

 Při návrhu administrativní budovy jsem se snažil docílit takového výsledku, aby při 

provozu stavby nedocházelo během chladných měsíců k únikům tepla a naopak v teplých 

letních měsících k přehřívání interiéru. 

  



23 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Celý objekt je navržen se zřetelem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni stavby. 

 Veškeré komunikace vně i uvnitř objektu jsou navrženy, aby poskytovaly 

dostatečný komfort pro pohyb lidí na invalidním vozíku nebo s jakýmkoli jiným 

hendikepem. Pro vertikální přepravu jsou v objektu vyprojektovány dva bezbariérové 

výtahy. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Na daném stavebním místě nebyla zjištěna přítomnost radonu ani agresivních 

spodních vod. Stavba se nenachází na poddolovaném území ani v seizmicky aktivní 

oblasti. V okolí objektu se nevyskytují žádná ochranná pásma. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Objekt je vyprojektován a situován na dané území takovým způsobem, že nebude 

mít jakýkoli dopad na obyvatelstvo z hlediska jeho ochrany. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Je navrženo odvodnění celé stavby pomoci podtlakového odvodňovacího systému. 

Dešťová voda společně s odpadními vodami bude svedena pomoci přípojky PVC DN250 

do místní kanalizační sítě. 
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b. Zásobování vodou 

 Objekt bude napojen pomoci vodovodní přípojky na místní vodovodní řad 

společnosti OVaK. 

 

c. Zásobování energiemi 

 Bude provedena přípojka elektrického vedení 0,4 kV, která bude napojena na 

rozvodnou síť NN společnosti ČEZ. Plynová přípojka NTL bude napojena na veřejnou 

plynovou síť. 

 

d. Řešení dopravy 

 Stavba bude napojena na stávající místní komunikace a to na ulici Francouzskou a 

Jilemnického náměstí. Během budování inženýrských přípojek nebude nijak narušena 

okolní doprava. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

V navrhovaném objektu se žádná taková zařízení nevyskytují. Není součástí řešení 

bakalářské práce. 

 

C.  Situace stavby 

 

Dokumentace o provedené stavby – výkresová část – výkres č. C01 

 

D.  Dokladová část 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 
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F.  Dokumentace stavby 

 

 

1. Pozemní objekty – Administrativní budova v proluce – SO 01 

 

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 Objekt je navržen pro administrativní činnost. Jednotlivá podlaží jsou navržena 

jako samostatné administrativní jednotky. Stavba může být užívána jedinou firmou nebo 

mohou být jednotlivá podlaží pronajímána samostatně. Polovinu plochy prvního 

nadzemního podlaží zabírá kavárna. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Architektonické řešení stavby vychází z akcentace rohové proluky v návaznosti na 

okolní zástavbu. Řešení vychází z kontrastu starého a nového. Z kontrastu stávajícího a 

nově navrhovaného. Tento kontrast je vyjádřen hmotovým rozdílem stávajících objektů a 

nově navrhované stavby. Především se jedná o výškový rozdíl. Staré znamená malé, nové 

velké. Stavba je pomyslným průnikem stávajících bloků obytné zástavby. Tyto objemy 

byly protaženy v jejich osách přes nárožní proluku, čímž vzniklo zdůraznění této proluky. 

Tímto zdůrazněním se myslí přetažení hmoty přes pomyslný nárožní průnik hmot 

přilehlých bytovek.  Tento průnik vyústil v konzolovitá předsazení hmoty navrženého 

objektu. Tato konzolovitá předsazení jsou vyzvednuta nad úroveň parteru, protože nechtějí 

nijak narušovat pohledové a výhledové osy ulic Francouzská a Jilemnického náměstí. 
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 Dispoziční řešení: 

1. PP: Podzemní podlaží je navrženo především s ohledem na umístění TZB. 

Zařízení TZB jsou umístěny v obslužné místnosti bezprostředně přiléhající ke ztužujícímu 

jádru objektu. Součásti tohoto jádra je i instalační šachta TZB. Zbytek podlaží tvoří 

úklidové zázemí umístěné naproti výtahům a druhou polovinu plochy podlaží zabírá archiv 

pro administrativní provoz nadzemních podlaží. 

 

1. NP: Západní polovinu půdorysné plochy podlaží tvoří vestibul administrativní 

části objektu. Schodišťový prostor a výtahy pro nadzemní podlaží se nalézají 

v jihozápadním koutu stavby. Jižní polovinu vyplňuje kavárna se svým zázemím. 

 

2. NP – 9.  NP: Tato podlaží jsou určena administrativě. V západní části je prostor 

schodiště a výtahů. A také se zde v severozápadní části nacházejí sociální zařízení. Zbytek 

prostoru je určen administrativě a dá se díky skeletovému systému a volné dispozici 

rozpříčkovat jakkoli podle potřeb pronajímatele jednotlivých podlaží. 

 

 Vegetační úpravy okolí jsou pouze malého rozsahu. Po skončení stavebních prací 

budou okolní nezpevněné plochy osázeny travou. 

 Stavba je vyprojektována tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Počet nadzemních podlaží:    9 

Počet podzemních podlaží:    1 

Plocha pozemku:     259,84 m2 

Zastavěná plocha:     259,84 m2 
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Plochy podlaží:     1. PP – 259,84 m2 

       1. NP – 259,84 m2 

      2. – 4. NP – 4 x 294,64 m2 

      5. NP – 329,44 m2 

      6. – 9. NP – 4 x 294,64 m2 

Obestavěný prostor:     10 607,04 m3 

Orientační cena:     67 200 000 Kč 

Poznámka: Cena byla odhadnuta pro SO 01 na základě JKSO ze stránky 

www.stavebnistandardy.cz . Cena je uvedena bez DPH. 

801.6 – Budovy pro řízení, správu a administrativu, 2 – svislá nosná konstrukce 

železobetonová monolitická tyčová. 

  Kavárna má kapacitu zhruba 20 osob. Jednotlivá podlaží jsou navržena pro zhruba 

22 osob. 

 Orientace budovy vůči světovým stranám je pevně daná díky tomu, že se jedná o 

dostavbu do stávající rohové proluky. Interiér objektu je tomuto stavu přizpůsoben a snaží 

se této orientace využít. Velké prosklené plochy fasády jsou navrženy na východní a 

severní straně objektu. Z jižní strany jsou navrženy pro okna stínící prvky v podobě 

venkovních žaluzií, které jsou řešeny v nadokenních překladech.   

 Většina vnitřních prostor objektu je osvětlena přímým denním osvětlením. Výjimky 

tvoří místnosti se sanitárním vybavením, provozní zázemí kavárny a podzemní podlaží. 

V těchto prostorech bude instalováno dostatečné umělé osvětlení. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Stavebně technické řešení je v souladu s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 
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Úvod 

 Stavba se nachází v rohové proluce, má devět nadzemních a jedno podzemní 

podlaží. Hlavní vstupy do objektu jsou ze severu z Jilemnického náměstí do  vstupní haly 

administrativní části objektu. Z východu se z ulice Francouzské vstupuje do kavárny.  

 Podloží stavby tvoří méně únosné zeminy a to konkrétně slíny, od hloubky pěti 

metrů pod terénem se podmínky zlepšují a zemina má lepší stavebně-technologické 

vlastnosti než vrchní vrstvy. 

1. Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací bude odstraněna a přeložena trafostanice, která se na 

pozemku nachází. Dále bude sejmuta ornice v tloušťce 300mm a uložena ve vnitrobloku 

k pozdějším úpravám terénu. Vytyčení stavby proběhne podle podkladové dokumentace 

(vytyčovací výkres). Hloubení stavební jámy bude probíhat strojně podle platné projektové 

dokumentace. Jáma bude na stranách přimykajících se k sousedním objektům pažena 

pomoci mikrozáporového pažení. Toto pažení bude provedeno z ocelových I profilů a mezi 

ně se navaří kari sítě, které budou zpevněny betonem pomoci torkretování.  Toto pažení 

bude provedeno podle odborného návrhu statika. Okraje jámy, které se nedotýkají 

sousedních objektů, budou normálně svahovány, sklon bude určen podle geologických 

podmínek daného pozemku. Stavební jáma bude zajištěna proti možnému pádu pracovníků 

dle pokynů koordinátora BOZP.  Vytěžená zemina bude převezena na skládku. 

 

2. Základy 

 Základové podloží tvoří méně únosné slíny. Objekt je podsklepen. Základová spára 

je navržena v hloubce -5,400 m pod úrovní 0,000m = 240,5 m.n.m. Bpv. a to z důvodu 

lepší únosnosti podkladních slínů. Založení objektu je provedeno pomoci 

železobetonového roštu. Rošt tvoří příčné a podélné průvlaky a rozměrech 600x1300mm. 

Pod roštem je navržen podkladní beton o tloušťce 150mm. Z důvodu rozdílné úrovně 

základové spáry, než mají přilehlé objekty, se navrhuje dobetonování základů sousedících 

objektů až na úroveň nové základové spáry. Suterénní stěny budou provedeny 
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z železobetonu tloušťky 200mm. Stěny přiléhající k sousedním objektům budou provedeny 

pomocí ztraceného bednění systémem Velox.   

 

3. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 Jak již bylo dříve uvedeno, hladina podzemní je pod úrovní základové spáry. 

Z tohoto plyne, že základy budou namáhány pouze zemní vlhkostí, nikoli tlakovou vodou. 

 

3.1.Vodorovné hydroizolace 

 Navržena hydroizolace PENEFOL 500 tl. 2mm 

 

3.2.Svislé hydroizolace 

 Pro ochranu podzemní části objektu je navržena hydroizolace PENEFOL 500 tl. 

2mm a pro části u sousedních objektů hydroizolace CETbit 300/100, která bude lepena na 

mikrozáporové pažení, tato izolace je chráněna geotextilií. V ostatních částech objektu je 

hydroizolace chráněna tepelnou izolací ISOVER Synthos XPS 30L tl. 70mm. Svislé 

hydroizolace jsou napojeny na vodorovnou hydroizolaci. 

  

4. Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměrech 

400x400mm. Ztužující stěny železobetonového jádra jsou navrženy v šířce 200mm. Dále 

jsou jako ztužující stěny navrženy stěny bezprostředně sousedící s přilehlými objekty. 

Západní stěna je na celou svou výšku z železobetonu 200mm a jižní stěna je provedena 

z železobetonu 200mm do výše sousedního objektu. Obvodové stěny suterénu jsou opět 

z železobetonu 200mm. Stěny přilehlé k sousedním objektům budou provedeny pomocí 

ztraceného bednění systému Velox. Suterénní stěny prováděné systémem Velox nemají 

vrstvu zateplení ISOVER Synthos XPS 30L tl. 70mm, ale mají vrstvu ztraceného bednění 

a to štěpkovláknité cementové desky tl. 35mm.   
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 Všechny betonové prvky jsou z betonu C30/37.   

 

5. Vodorovné nosné konstrukce 

 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny soustavou podélných a příčných 

průvlaků o průřezu 400x600mm. Průvlaky tvořící konzoly budou speciálně vyztuženy tak, 

aby bylo možné připojit k jejím koncům ocelová táhla, která budou pomáhat přenášet 

nepříznivé ohybové namáháni do konstrukce sloupů. Dále je navržen železobetonový 

strop, tvořený deskou tl. 200mm. Desky jsou pnuty mezi průvlaky ve dvou směrech. 

Všechny betonové prvky jsou z betonu C30/37. 

 

6. Střešní plášť a odvodnění 

 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová střecha nepochůzí.  

Střešní plášť má nejmenší sklon 2%.  

Skladba střešního pláště: Hydroizolace Fatrafol810  

    Separační textilie Fatratex 

    Spádové klíny ISOVER SD 

    Tepelná izolace ISOVER TOP ROOF 60 tl. 200mm 

    Parozábrana JutaFOL REFLEX N 150 AP 

 

 Navrženo je vnitřní podtlakové odvodnění střechy.  Odvodňovací systém firmy 

Vario. 

Svislá potrubí podtlakové kanalizace budou svedena v obslužné šachtě do suterénu 

a odtud bude dešťová voda odvedena do veřejné kanalizace. 

  

 K výlezu na střechu slouží střešní výlez o rozměrech 1100x1300mm. Výlez se 

nachází nad hlavní schodišťovou podestou v posledním nadzemním podlaží. 
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7. Konstrukce schodiště 

 Schodiště se nachází na západním konci objektu. Je navrženo jako železobetonové 

monolitické vetknuté do ztužujícího jádra objektu. Šířka schodišťového ramene je 

1200mm. Vnitřní zrcadlo schodiště má 100mm. Schodiště je pravotočivé s mezipodestou. 

Stupně jsou obloženy dlažbou s kročejovou izolací Rockwool Steprock ND tl. 30mm. 

Schodiště je vybaveno ocelovým zábradlím výšky 1000mm. 

8. Příčky  

 

Z požadavku na co nejmenší zatížení nosné konstrukce a dobrou neprůzvučnost 

jsou voleny příčky systému YTONG, přesné příčkovky YTONG-P2 500.  Vzhledem ke 

značné konstrukční výšce objektu (4m) je většina navržených příček tloušťky 150mm. Zdi 

sociálních zařízení jsou vyzděny příčkami tloušťky 100mm. 

 

Příčky budou osazeny na těžký asfaltový pás a oddělí se tak od spodní stropní 

nosné konstrukce. Kotvení příček ke stropu neprovádíme natvrdo, ale s pružným osazením 

do profilů nebo s pomocí kotevních pásků. Mezi stropem a příčkou ponecháme spáru a tu 

vyplníme lehkou stlačitelnou izolací. 

 

9. Obvodové stěny 

 Po obvodě bude skelet stavby vyzděn přesnými bloky YTONG  P-1,8 tloušťky 

300mm a to z důvodu omezení tepelných ztrát a z důvodu sáni větru. Západní stěna slouží 

jako ztužující a je provedena z železobetonu tl. 200mm. 

 

10. Podlahy  

 

 Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí s betonovou roznášecí 

vrstvou. Nášlapná vrstva podlahy se mění v závislosti na účelu místnosti (keramická 

dlažba, marmoleum, otěruvzdorný nátěr). Ve všech skladbách podlah, kromě suterénu, je 

naprojektována kročejová izolace Rockewool Steprock ND tl. 30mm. Podrobněji viz 

výkresy skladeb. 
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11. Podhledy 

 

 Podhledy budou provedeny v místnostech se sanitárním vybavením, kde bude 

světlá výška snížena na 2,700 metrů. Podhledy budou tvořit systémové výrobky firmy 

Rigips. V prostoru podhledů budou rozvody technického vedení a klimatizace pro 

odvětrávání toalet. V podhledech budou také zabudovaná svítidla pro dané místnosti. 

12. Prvky proskleného pláště 

 

 Prosklené prvky obvodového pláště se nacházejí v 1.NP v severní a východní části 

fasády.  Další velkoformátové zasklení se nachází v předsazených částech navrhované 

stavby. 

Navržen je systém Schüco 60+ – použity hliníkové profily šířky 60 mm a hloubky 120 mm 

na celou výšku patra. Vstupní dveře obou vchodů, jak do administrativy tak kavárny, 

budou řešeny tímto systémem, sklo bude použito speciální bezpečnostní nerozbitné. 

Zasklení je pevné.  

Konkrétní řešení dle dodavatele a podkladů firmy Schüco.  

 

13. Okna, zasklení, úprava parapetů 

 

 Okna jsou navržena v tmavě šedé barvě, jednokřídlá, dvojkřídlá, otvíravá výklopná, 

neotvíravá, členěná. Dveře ve skleněném příčkovém dílu v 2. NP budou shodného členění 

a konstrukce, povrchová úprava leštěný hliník.  

Zasklení tepelně - izolačními dvojskly. 

Venkovní parapet hliníkový plech, lakovaný, bílý. 

Vnitřní parapet – laminované desky v barvě bílé.  

Navrženy výrobky firmy Schüco 60+. 
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14. Tepelné a akustické izolace 

 

Objekt je zateplen tepelně izolačním systémem ISOVER, EPS Greywall tl. 200mm. 

Spodní stavba je zateplena tepelně izolačním systémem ISOVER, Synthos XPS 30L tl. 

70mm. Střešní konstrukce je zateplena izolačním systémem ISOVER Top Roof 60 tl. 

200mm. Ve všech podlahách kromě suterénu je provedena kročejová izolace 

ROCKWOOL Steprock ND tl. 30mm. 

 

15.  Vnější povrchy a barevné řešení exteriéru 

 

  Obvodový plášť objektu bude opatřen hladkými omítkami bílé barvy. 

Navržen je omítkový systém Baumit. 

 

16. Vnitřní povrchy a barevné řešení interiéru 

 

  V objektu je navrženo několik vnitřních prostředí: kancelářské prostory 

(buňkové kanceláře, open office), vstupní hala administrativy, kavárna, schodiště, 

suterénní prostory. Navržené řešení odpovídá povaze jednotlivých prostorů. 

 

Kanceláře:  

  Členěné: 

  Tyto prostory budou mít všechny stěny omítnuty bílou omítkou systému 

Baumit. 

  Velkoprostorové: 

  Bílou omítkou systému Baumit budou opatřeny pouze obvodové vyzdívky. 

Prvky nosných konstrukcí z betonu budou ponechány neomítnuté. Tyto prvky budou pouze 

opatřeny penetračním nátěrem, případně budou přibroušeny, aby byl zdůrazněn pohledový 

aspekt betonových konstrukcí. 
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Vstupní prostor administrativy: 

  Bílou omítkou systému Baumit budou opatřeny pouze obvodové vyzdívky. 

Prvky nosných konstrukcí z betonu budou ponechány neomítnuté. Tyto prvky budou pouze 

opatřeny penetračním nátěrem, případně budou přibroušeny, aby byl zdůrazněn pohledový 

aspekt betonových konstrukcí. 

 

Kavárna: 

  Bílou omítkou systému Baumit budou opatřeny pouze obvodové vyzdívky. 

Prvky nosných konstrukcí z betonu budou ponechány neomítnuté. Tyto prvky budou pouze 

opatřeny penetračním nátěrem, případně budou přibroušeny, aby byl zdůrazněn pohledový 

aspekt betonových konstrukcí. 

 

Sociální zařízení: 

 Na WC budou keramické obklady RAKO do výšky 1800mm, vzory a barva dle 

projektu interiéru. Snížený sádrokartonový strop je navrhován v bílé barvě. 

 

Suterén: 

  Tyto prostory budou mít všechny stěny i strop omítnuty bílou omítkou 

systému Baumit. 

 

17. Obklady 

  Obklady jsou navrženy keramické RAKO. Připevněny budou pomoci 

lepidla Quartz Profi. Jednotlivé druhy dlažby a výšky obkladu jsou uvedeny v půdorysech 

podlaží. 

 

18. Výtahy 

 Pro potřeby vertikální dopravy zaměstnanců a návštěvníků s přihlédnutím k 

přístupnosti této stavby tělesně postiženým, doplnění kancelářských potřeb atd. jsou 
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v objektu dva výtahy firny VOTOlift  s automatickým ovládáním dveří, se samočinným 

zařízením a umístěním ovládání pro tělesně postižené.   

 

19. Vzduchotechnika 

  V objektu je navržena vzduchotechnická instalace pro vytápění a 

ochlazování. Vzduchotechnika bude vedena v obslužné šachtě ve ztužujícím jádru objektu. 

V jednotlivých podlažích bude přiznaná a viditelná. V místnostech se sociálním zařízením 

bude skryta v podhledu. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorů 

 Všechny části budov splňují požadavky na tepelný odpor dle ČSN 73 0540 a 

vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Obvodové vyzdívky jsou 

tvořeny tvárnicemi YTONG P1,8 - 300 se součinitelem prostupu tepla Uf =0,216 W/ m² K. 

Prosklené otvory, jak skleněné fasády tak okenní výplně, jsou řešeny systémem Schüco 

s využitím izolačního dvojskla, Uf =2,0 W/m2K.  

 V přílohách jsou doloženy tepelné posudky vybraných konstrukcí. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrologického průzkumu 

 V rámci bakalářské práce nebyl proveden inženýrsko-geologický ani hydrologický 

průzkum. 

 Základové podloží tvoří méně únosné slíny. Objekt je podsklepen. Základová spára 

je navržena v hloubce -5,400 m pod úrovní 0,000m = 240,5 m.n.m. Bpv. a to z důvodu 

lepší únosnosti podkladních slínů. Založení objektu je provedeno pomoci 

železobetonového roštu. Rošt tvoří příčné a podélné průvlaky a rozměrech 600x1300mm. 

Pod roštem je navržen podkladní beton o tloušťce 150mm. Z důvodu rozdílné úrovně 

základové spáry, než mají přilehlé objekty, se navrhuje dobetonování základů sousedících 

objektů až na úroveň nové základové spáry. Suterénní stěny budou provedeny 
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z železobetonu tloušťky 200mm. Stěny přiléhající k sousedním objektům budou provedeny 

pomocí ztraceného bednění systémem Velox.   

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 Objekt je navržen v souladu s platnými požadavky dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Stavba svým charakterem netvoří zdroj pro látky znečisťující 

životní prostředí. Odpad vzniklý při výstavbě je umístěn na řízené skládce, řádně roztřízen 

a recyklován. 

 

h) Dopravní řešení 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno ze silnice III. třídy z ulice 

Jilemnického náměstí a ulice Francouzská.  Dále budou postavena nová parkovací stání 

v ulici Jilemnického náměstí, kde bude pro tato stání zabrán travnatý pás, přiléhající ke 

komunikaci (28 parkovacích míst) a další parkovací stání jsou navržena v ulici 

Francouzská (16 parkovacích míst). Všechna tato parkovací místa jsou navržena jako 

kolmá k dané komunikaci. Z těchto celkem 44 stání budou vyhrazena 3 pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 Ochrana stavby před zemní vlhkostí z podloží a zabránění její vnikání do objektu, 

je řešena hydroizolací. Objekt je opatřen tepelnými izolacemi. Míra výskytu radonu nebyla 

měřena, ale předpokládá se dodržení hodnot uvedených ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. o 

požadavcích na zajištění radiační ochrany. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Výstavba bude v souladu s požadavky: 

Zákon č. 83/2006 Sb., Stavební zákon 

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

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

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  o ochraně zdraví při práci 

 

1.1.2. Výkresová část 

 

C 01   Koordinační situace M 1: 250 

F 01   Výkres základů  M 1:   50 

F 02   Půdorys 1. NP M 1:   50 

F 03   Půdorys 2. NP M 1:   50 

F 04   Řez vedený schodištěm A - A M 1:   50 

F 05   Řez podélný B - B M 1:   50 

F 06   Konstrukce stropu 2. NP M 1:   75 

F 07   Konstrukce střechy M 1:   75 

F 08   Pohledy A M 1: 150 

F 09   Pohledy B M 1: 150 

F 10   Výpis výrobků - specifikace         - 

      F 11   Vizualizace  
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1.2.  Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1. Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Konstrukční systém stavby je železobetonový monolitický skelet. Prostorové 

ztužení stavby zajišťuje železobetonové jádro. Hlavními nosnými prvky jsou sloupy 

400x400mm a příčné a podélné průvlaky průřezu 400x600mm. Skelet je vyzděn přesnými 

bloky YTONG. Základy jsou provedeny pomocí železobetonového roštu. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Řešeno v bodě F 1.1.1. d) 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 Při návrhu administrativní budovy byly použity hodnoty zatížení v souladu s ČSN 

EN 1991. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 Řešení detailů se nachází ve výkresové dokumentaci G01 - Architektonický detail, 

fasáda objektu. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce, případně sousední stavby. 

 Při hloubení základů budou strany jámy u stávajících sousedních objektů zajištěny 

pomocí mikrozáporového pažení. Toto pažení bude posouzeno a navrženo statikem. Déle 

bude provedena dobetonávka základů sousedních objektů na úroveň nové základové spáry. 

Dobetonování základů bude provedeno pomoci tlakové injektáže. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či stropů 

 V návrhu objektu se žádné takové práce nevyskytují. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN , technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 Byly použity podklady z předmětů ATT II. a ATT Va., a to ve stupni studie a 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 Nejsou žádné specifické požadavky 

 

1.2.2. Výkresová část 

 

 Viz. výkresové přílohy 
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1.2.3. Statické posouzení 

 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

1.4. Technika prostředí staveb 

 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

2. Inženýrské objekty – SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 

 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

3. Provozní soubory 

 Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

 

G.  Specializace – architektonický detail 

 

 Viz. výkresová dokumentace: G01 - Architektonický detail 
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Závěr 
 

 Cílem mé bakalářské práce s názvem „Administrativní budova, Ostrava Poruba“, 

bylo z podkladů z dřívějšího studia vypracovat dokumentaci pro provedení stavby. Během 

řešení své práce jsem se seznámil s postupným způsobem projektování staveb, které začíná 

na prvopočátku studií a končí samotnou bakalářskou prací. Během tohoto procesu jsem 

získal mnoho nových poznatků a zkušeností, jenž jistě využiji v dalším studiu nebo praxi. 
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Poděkování 
 

 Tímto bych rád vyjádřil své poděkování vedoucí mé práce paní Ing. arch Renatě 

Májkové za odborné vedení, ochotu při konzultacích a poskytnutí cenných rad jak při 

řešení bakalářské práce, tak především v předcházejících studiích, ze kterých bakalářská 

práce vychází. 

 Dále bych rád poděkoval Ing. Jiřímu Teslíkovi za odborné konzultace v oblasti 

pozemního stavitelství, Ing. arch. Tomášovi Bindrovi za rady při řešení architektonického 

detailu. 
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Přílohy 
 

Architektonicko - stavební část 

 

C 01   Koordinační situace M 1 : 250 

F 01   Výkres základů  M 1 :   50 

F 02   Půdorys 1. NP M 1 :   50 

F 03   Půdorys 2. NP M 1 :   50 

F 04   Řez vedený schodištěm A - A M 1 :   50 

F 05   Řez podélný B - B M 1 :   50 

F 06   Výkres konstrukce stropu M 1 :   75 

F 07   Výkres konstrukce střechy M 1 :   75 

F 08   Pohledy A M 1 : 150 

F 09   Pohledy B M 1 : 150 

F 10   Výpis prvků - specifikace         - 

F 11   Vizualizace             - 

 

Specializace - Architektonický detail 

 

G 01  Architektonický detail  

 

Tepelné posudky 
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Tepelné posudky 

 

 

Stěny 

S01 

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S1 - Obvodová stěna/sloup - Železobeton 
 
 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:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,400       1,430  32,0 
   2  Isover Greywall  0,200       0,041  40,0 
   3  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,030 = 0,819 
  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). 
  
  
 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 =   0,19 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 0,1 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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S02 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S2 - Obvodová stěna - YTONG 
 
 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:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800  12,0 
   2  YTONG P1.8-300  0,300       0,260  8,0 
   3  Isover Greywall  0,200       0,041  40,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,045 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,102 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Greywall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0043 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2806 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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S03 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S3 - Stěna k sousednímu objektu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800  12,0 
   2  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 
   3  Železobeton  0,200       1,430  32,0 
   4  Isover Greywall  0,200       0,041  40,0 
   5  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,763+0,030 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  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  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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 0,1 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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S04 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S4 - Obvodová stěna - Železobeton 
 
 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:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800  12,0 
   2  Železobeton  0,400       1,430  32,0 
   3  Isover Greywall  0,200       0,041  40,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,030 = 0,819 
  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). 
  
  
 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 =   0,19 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 0,1 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. 
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S05 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S5 - Stěna suterén - u sousedního objektu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800  12,0 
   2  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 
   3  Železobeton 3  0,200       1,430  32,0 
   4  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 
   5  Cetbit  0,004       0,350  24000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,030 = 0,686 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,772 
  
  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  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,02 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,158 kg/m2,rok 
  (materiál: Cetbit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0952 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4235 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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S06 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S6 - Stěna suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800  12,0 
   2  Železobeton  0,400       1,430  32,0 
   3  Penefol 500  0,002       0,350  24000,0 
   4  Isover XPS Synthos  0,070       0,030  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,030 = 0,686 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 
  
  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  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 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 0,1 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. 
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Podlaha suterénu 

PO2 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO2 - Podlaha v suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   2  BASF Styrodur 3035 CS tl.30 mm  0,030       0,032  150,0 
   3  Penefol 500  0,002       0,350  19300,0 
   4  Železobeton  0,200       1,430  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,033+0,030 = -0,003 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,824 
  
  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  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,75 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,41 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Plochá střecha 

PS 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PS - Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Penefol 500  0,003       0,350  38000,0 
   2  Isover top roof  0,200       0,032  40,0 
   3  JutaFOL  0,003       0,390  938600,0 
   4  Železobeton  0,200       1,430  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: JutaFOL). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0050 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0110 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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