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Ostrava, přesněji část vstupní, šatní a administrativní části. Podkladem pro zpracování této 

dokumentace byla urbanistická studie zpracována v ATT III., architektonická studie zpracována 

v ATT IV. a dokumentace pro stavební povolení zpracována v ATT Va. Objekt se nachází 

v areálu bývalého dolu Jeremenko. Objekt má přinést do řešeného areálu nová pracovní místa a 

zajistit potřebné zázemí pro výzkum obnovitelných zdrojů energií. Pro vypracování tohoto 

návrhu byly využity tyto zdroje: osobní šetření na místě, mapové podklady a další průzkumy a 
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Seznam použitých značek 

 

ČSN Česká technická norma 

Sb. sbírka zákonů 

č. číslo 

vyhl. vyhláška 

EU Evropská Unie 

BP bakalářská práce 

PD projektová dokumentace 

PP podzemní podlaží 

NP nadzemní podlaží 

SO stavební objekt 

M metr 

Mm milimetr 

M2 metr čtverečný 

M3 metr krychlový 

Kč koruna česká 

TI tepelní izolace 

U součinitel prostupu tepla W * m-2 *K-1 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

ŽB železobeton 
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1. Úvod 

 

 

Obsahem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro návrh stavby s názvem „ 

Městské výzkumné centrum Ostrava“.  V bakalářské práci řeším část tohoto objektu. Objekt 

výzkumného centra je navržen v areálu bývalého uhelného dolu Jeremenko, který je v nynější 

době využíván pro čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve. Tato činnost je předpokládaná do 

roku 2028. 

Práce je vypracovaná dle rozsahu, určeného v zadání bakalářské práce - úroveň projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle stavebního zákona č. 183 /2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 

Sb. O dokumentaci staveb. Práce navazuje na urbanistickou studii vypracovanou v předmětu 

Ateliérová tvorba III., na ni navazující architektonickou studii z předmětu Ateliérová tvorba IV. a 

dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou v předmětu Ateliérová tvorba Va.  

Bakalářská práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část obsahuje 

základní informace o řešeném pozemku, stavbě samotné a podrobně popisuje konstrukční, 

architektonické a technické řešení objektu. Výkresová část bakalářské práce obsahuje zejména 

projektovou dokumentaci včetně výpisu specifikací prvků, vizualizací a specializace stavebního 

detailu. K výkresové dokumentaci je přidružen také posudek tepelné techniky a katalogové listy 

použitých výrobků. 

 

 

2.  Současný stav řešené problematiky 

  

 2. 1     Charakteristika města Ostravy 

  

  Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje a třetím největším městem České 

Republiky. Ostrava se nachází na severovýchodě republiky na soutoku čtyř řek - Odry, Ostravice, 

Lučiny a Opavy. Díky svému nerostnému bohatství má Ostrava bohatou průmyslovou historii. 

V dnešní době se v Moravskoslezském kraji nachází sice jen pár funkčních uhelných dolů, ovšem 

stopy po industriální historii jsou znatelné téměř v každé ostravské části. Podkladem pro tuto 

bakalářskou práci bylo právě řešení jednoho z dnes již nefunkčních dolů. 
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 2. 2     Charakteristika  řešeného areálu 

   

 Areál dolu Jeremenko se nachází na území ostravské části Vítkovice. Areál je ohraničen 

ze severní strany komunikací Rudná, ze západní strany komunikací Místecká, dále z jižní strany 

tvoří hranici areálu drážní těleso a ze strany východní je hranicí areálu zástavba pro bydlení 

zvaná též jako Kolonie Jeremenko. V blízkosti areálu protéká řeka Ostravice, do které se 

vypouští čerpané důlní vody. Počátek důlní činnosti v roce 1891 znamenal celkové přetvoření 

přírodního charakteru krajiny ve významný průmyslový areál.  

 V současné době je areál z části ve vlastnictví státního podniku DIAMO, z části firmou 

Vaněk-strojírenská výroba, Českomoravský beton a Mercedes.  Státní podnik DIAMO zde má 

svou správní budovu a v areálu zamýšlí sídlit po dobu čerpání důlních vod. V areálu se nachází 

několik památkově chráněných objektů, nejvýznamnější z nich je dominanta celého areálu, 

Kladivová těžní věž, vysoká 55m. Firma Vaněk-strojírenská výroba postupně revitalizuje budovy 

ve svém vlastnictví, avšak v nedávné době zde postavili nový skladovací objekt, který zde svým 

konceptem nezapadá. V části vlastněné státním podnikem DIAMO jsou ovšem i budovy, které 

nemají v současnosti využití a chátrají. Cílem našeho návrhu v urbanistické studii (ATT III.) bylo 

využití potenciálu tohoto místa a to jak ve směru vědeckém (využití obnovitelných zdrojů 

energií), tak také ve směru relaxačním a rekreačním. Výsledkem této studie tedy bylo rozdělení 

areálu do 4 částí podle jejich dalšího využití. Severovýchodní část areálu, ve které se nyní 

nachází správní budova DIAMO byla vyčleněna jako rekreační část do níž byl navržen hotel, 

jihovýchodní část pak byla vyčleněna pro relaxační činnosti s využitím teplých důlních vod. 

Severozápadní část byla navržena jako relaxační část s parkem a různými obchody. Vědecká 

činnost se zaměřením na obnovitelné zdroje energie se tedy nachází v jihozápadní části areálu. 

 

 2. 3     Charakteristika řešeného místa 

 

 Místo vymezené v urbanistické studii (ATT III.) pro výstavbu výzkumného centra se 

nachází v jihozápadní části areálu. Jedná se o území rovinné. Na západ od řešeného místa se 

nachází prudce sestupný terén k výše zmíněné silnici Místecká, kdežto východní část nám nabízí 

otevřený prostor s výhledem na Kladivovou těžní věž a severním směrem se nám pak skýtá 

pohled na důlní věž. Tyto dvě dominanty areálu udávají jasný industriální charakter území. 
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V současnosti se na řešeném místě nachází skladovací hala firmy Vaněk a areál betonárny firmy 

Českomoravský beton. Většina území určeného pro výstavbu výzkumného centra je 

v současnosti tedy zastavěná.  

 

 

3. Metodika řešení bakalářské práce 

 

 3. 1     Řešení areálu bývalého dolu Jeremenko 

 

  Zpracování urbanistické studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba III. je výsledkem 

rozsáhlých analýz širších souvislostí areálu a také detailní studie konkrétního prostoru.  

  Hlavními cíli návrhu bylo vytvoření zóny klidu, relaxu a vzdělání v jinak vysoce 

industrializované městské části Vítkovice. 

  V rámci studie bylo nutné vypořádat se se stávající průmyslovou výrobou v západní části 

areálu a s nutností čerpání důlních vod jakožto ochrana před zatopením funkčních dolů 

v ostravské dílčí pánvi. Stávající výroba tedy byla z areálu zcela odsunuta. Severovýchodní část 

areálu, ve které se nachází správní budova státního podniku DIAMO je vymezena pro část 

hotelovou, tedy konverze stávající budovy v hotel s přednáškovou aulou, sloužící primárně pro 

účely lázní, které se nacházejí v části jihovýchodní pod Kladivovou těžní věží. Severozápadní 

část areálu, tedy část po odsunuté výrobě je vyhrazena kulturním a odpočinkovým funkcím. Je 

zde navržen park a okolo tohoto parku kavárny, galerie. V jihozápadní části se tedy nachází část 

pro vědu a výzkum. V první fázi bylo nutné odstranit stávající skladovací budovu firmy Vaněk. 

Poté bylo nutno navrhnout nové cesty skrze toto území, aby se návštěvník jednoduše dostal 

k místu, jež hledá. V návrhu systému cest je také nový most, jenž má spojovat areál Jeremenko 

s ulicí Barbořina. 

  Dopravní dostupnost do areálu je po ulici Sirotčí a Výstavní, které se napojují na ulici 

Rudná. Parkování v areálu je řešeno parkovacím domem u vjezdu do areálu a dále také 

záchytnými parkovišti v jednotlivých částech areálu. 
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 3. 2     Řešení stavby výzkumného centra 

 

 Architektonická studie městského výzkumného centra v Ostravě - Vítkovicích byla řešena 

v předmětu Ateliérová tvorba IV. 

Záměrem bylo v jihozápadní části areálu dolu Jeremenko vybudovat pracoviště pro 

výzkum, výrobu a zkoušení nových prostředků využívání obnovitelných zdrojů energií. Hlavní 

myšlenkou bylo vytvoření dvou „sesterských“ budov (stavební objekt č.01 a stavební objekt 

č.02), z nichž by každá byla určena primárně pro výzkum jednoho zdroje energie a to energie 

solární a energie větrná. Tyto budovy svým tvarem tvoří prostor pro střetávání osob. V tomto 

prostoru bude umístěná tematická fontána. SO 01 je zaměřena na solární energie, SO 02 se pak 

zabývá energií větrnou a je v něm pro potřeby zkoušek nových typů větrných turbín umístěn 

nízkorychlostní větrný tunel. V obou budovách pak je umístěna část laboratorní, výrobní 

s přilehlými šatnami, hygienickým zázemím a v 2.NP administrativní část. 

Jedná se tedy o dvě dvoupodlažní budovy. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

prostor výzkumu, výroby. V druhém nadzemním podlaží se nachází administrativní část dělená 

na velkoprostorovou kancelář a menší uzavřené kanceláře. 

 

4. Dokumentace pro provedení stavby 

 

A.    Průvodní zpráva 

 

a) Identifikace stavby a investora 

Název stavby:    Městské výzkumné centrum Ostrava 

Místo stavby:    ulice Výstavní, Ostrava-Vítkovice 

Katastrální území:   Ostrava-Vítkovice, 714071 

Parcelní číslo:    227/108, 227/16, 227/98, 227/106, 227/17, 227/93, 227/96 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Druh stavby:     Novostavba 

Zadavatel:     VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Kat. architektury 226 

Projektant:    Marek Jaša 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. arch. Dušan Rosypal 
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Konzultant stavební části:  Ing. Marek Jašek, Ph.D. 

Konzultant specializace:  Ing. Marek Jašek, Ph.D.  

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a o stavebním pozemku 

 

  Řešený pozemek se nachází v Ostravě-Vítkovicích. Celková výměra pozemku je 

20 746m
2
. Parcely jsou zastavěné, budovy budou odstraněny. Přístupy k pozemku jsou 

bezproblémové. Přístup je řešen z ulice Výstavní.  

 

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

infrastrukturu 

 

Dopravní komunikace: Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Výstavní. Z této komunikace je 

také příjezd na parkoviště u objektu. Veškeré přípojky inženýrských 

sítí budou připojeny ze stávajícího vedení podél ulice Výstavní. 

Elektrická energie: Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke 

stávající elektrické síti společnosti ČEZ a.s. 

Sdělovací vedení: Objekt bude připojen na síť společnosti O2. 

Voda: Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodáren a kanalizací. 

Zemní plyn: Zásobování plynem zajištěno společností RWE Severomoravská 

plynárenská a.s. novou přípojkou na stávající plynovod. 

Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny novou přípojkou ke 

stávající kanalizaci. 

Geologický průzkum: Geologické složení půdy tvoří vápnité jíly, sprašové hlíny a na povrchu 

navážky. V důsledku intenzivní lidské činnosti byl přirozený půdní 

pokryv odstraněn. Složení půdy neovlivňuje složitost výstavby. Území 

je poddolováno, jsou zde tedy složité základové poměry. Hladina 

podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod základovou 

spárou. 

Riziko radonu: Dle mapy radonového rizika leží areál v oblasti s nízkým až středním 

rizikem. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

  Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. Projektová dokumentace bude na 

základě žádosti dotčených orgánů doplněna. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

  Projektová dokumentace pro provádění stavby odpovídá požadavkům zákona 

č.183/2006 Sb.  

  Dokumentace je v souladu s vyhláškami: 

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

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

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

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

staveb, a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

 

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

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

 Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu dle zákona č. 183/2006 

Sb. „zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ (úplné znění, jak vyplývá 

z pozdějších změn a doplnění). 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v území 

 

 Žádné přímé věcné a časové vazby na související a podmiňovací stavby či investice 

neexistují. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

 Předpokládaná doba výstavby by neměla přesáhnout 24 měsíců. Stavba by měla začít 

v květnu 2013 a ukončení výstavby by mělo být v květnu 2015. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

 

Orientační náklady na stavbu: určena propočtem  

(bez DPH, metodou jednotkových cen) 

Plocha pozemku: 20 746 m² 

Zastavěná plocha celkem: 4 890 m² 

Obestavěný prostor: 44 478 m
3
 

Předpokládaná cena stavebního objektu: 285 000 000 Kč 

 

B.  Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

 a)  Zhodnocení staveniště 

 

 Řešený pozemek se nachází v areálu bývalého dolu Jeremenko. Tento areál se nachází 

v Ostravské části Vítkovice, přesněji mezi ulicemi Výstavní a Sirotčí. Parcely jsou územním 

plánem označeny jako území pro lehký průmysl. Parcela je rovinná s výhledem na ulici Místecká. 

Na pozemku se nachází skladovací hala firmy Vaněk, dále pak betonárna firmy ČM beton. Pro 

pěší je parcela přístupná skrze nově navrženou část areálu dolu Jeremenko. Veškerá 

automobilová doprava pak má přístup k objektu z ulice Výstavní. Objekt leží na poddolovaném 

území, základové poměry jsou tedy složité. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné 

hloubce pod základovou spárou. Radonové riziko je malé až střední. Pozemek na nemž se objekt 
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nachází, nebude oplocen. Oplocena bude pouze fotovoltaická elektrárna, která je součástí 

výzkumného centra.  

 

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

   

 Stavební objekt č. 01 bude po ukončení výstavby sloužit jako výzkumné centrum solární 

energie.  

Tento objekt má celkem 6 vstupů. Dva vstupy jsou umístěny v prosklené části objektu na 

západní straně. Jako propojení se zbývajícími částmi areálu je pak objekt opatřen dalšíma dvěma 

vstupy na východní straně. Na této straně objektu jsou pak také vstupy pro zásobování přístupné 

po komunikaci vedoucí podél obou objektů. Všechny vstupy jsou řešeny jako bezbariérové. 

Stavba je členěna do dvou výškových stupňů. Prvním je 1NP, kde se nacházejí šatny s přilehlým 

hygienickým zázemím, technická místnost, kanceláře vedení výzkumného centra. Půdorysné 

rozměry této části pak jsou přibližně 48,5 m x 30,5 m. Dále se v 1NP nachází část výrobní a 

výzkumná. Půdorysné rozměry výrobní a výzkumné části jsou přibližně 32 m x 16,5 m. 2NP se 

pak nachází pouze nad částí vstupu a šaten, tedy rozměry jsou stejné jako u této části. 

 

c)  Technické řešení a konstrukční řešení objektu 

 

 Základní údaje o objektu   

 

Objekt výzkumného centra má dvě nadzemní podlaží. V 1NP je umístěno šatny 

s přilehlým hygienickým zázemím, technická místnost, kanceláře vedení výzkumného centra. 

Půdorysné rozměry této části pak jsou přibližně 48,5 m x 30,5 m. Dále se v 1NP nachází část 

výrobní a výzkumná. Půdorysné rozměry výrobní a výzkumné části jsou přibližně 32 m x 16,5 m. 

2NP se pak nachází pouze nad částí vstupu a šaten, tedy rozměry jsou stejné jako u této části. 

Hlavní vstup do budovy je řešen ze západu na úrovni 1NP. Jako propojení se zbývajícími částmi 

areálu je pak objekt opatřen dalšíma dvěma vstupy na východní straně. Na této straně objektu 

jsou pak také vstupy pro zásobování přístupné po komunikaci vedoucí podél obou objektů. 

Všechny vstupy jsou řešeny jako bezbariérové. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna 

dvěma výtahy značky KONE a ocelovým schodištěm.  
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 Stavebně technické řešení 

 

Řešení stavebně technické stránky projektu je v souladu s  vyhláškou č.502/3006 Sb. 

o obecných technických požadavcích na stavbu. 

 

 Zemní práce 

 

Prvním krokem před výkopovými pracemi bude provedení přípravných prací. Jedná 

se zejména o demolici stávajících objektů a přilehlých zpevněných ploch na pozemku. 

Vytyčení staveniště bude provedeno dle vytyčovacího plánu. Výkopy budou prováděny 

pomocí strojově. Sklon výkopu odpovídá vlastnostem geologického podloží. Veškeré 

výkopové práce musí probíhat v souladu s BOZP. Výšková úroveň ±0,000 = 232,000 m.n.m 

odpovídá úrovni podlahy 1NP. 

   

 Základy 

 

Objekt je založen na vylehčené ŽB roštové desce z vodotěsného betonu C40/50. Toto 

řešení umožňuje vytvoření základové spáry, která je zcela rovná a tím i vytvoření kluzné 

vrstvy, která napomáhá zmenšit vnitřní síly vyvolané přetvářením terénu. Objekt je založen 

v blízkosti několika bývalých těžních jam, je tedy těžké stanovit či odhadnout možné 

přetváření půdy. Také nejsou známy vlastnosti materiálu, kterým jsou těžní jámy zasypány.  

  

 Hydroizolace a parozábrany 

 

Základová konstrukce je tvořena systémem tzv. bílé vany. Použit bude vodotěsný 

beton C40/50. Konstrukce bude provedena dle směrnice WU – třída konstrukce A a třída 

namáhání 2; dle technických pravidel 02 – bílé vany, česká betonářská společnost, II. Vydání 

2007 – třída tlaku vody: W0, třída požadavků. As, konstrukční třída: kon 1. Pracovní spáry 

budou těsněny pásy Sika tricosal A 240 tricomer a dilatační spáry těsnícími pásy Sika 

tricosal FM 250 elastomer. Minimální tloušťka konstrukce 250mm. 
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 Izolace proti radonu 

 

V podloží bylo zjištěno malé riziko radonu. Izolace proti radonu tedy není navržena. 

 

 Tepelná izolace 

 

Tepelnou izolaci v kontaktu s terénem tvoří Isover XPS tl.: 100mm. Do hloubky 1m a 

na soklové části do výšky 300mm pak Isover XPS tl.: 150mm. Fasáda zateplená není. 

Tepelnou izolaci střechy tvoří ROCKWOOL Monrock MAX tl.200mm, dle výkresové 

dokumentace.  

 

 Zvukové izolace 

 

Proti šíření zvuku mezi patry je navržena kročejová izolace CEMEX Akuizol tl. 

9mm. 

 

 Svislé konstrukce 

 

Nosná konstrukce obvodového pláště je tvořena zděným systémem YTONG 

Lambda+ P2-350 tl. 450mm. Vnitřní nosnou konstrukci tvoří systém ŽB sloupů čtvercového 

půdorysu rozměrů 300mm x 300mm. Vnitřní zděná konstrukce v 1NP je tvořena zděným 

systémem YTONG P4-500, příčky v 2NP potom YTONG P2-500. Prosklená část je tvořena 

systémem Schüco SMC 50. 

 

 Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je tvořena stropními panely Spiroll PPD326 tl. 320mm. Průvlaky 

jsou ve většině místnosti přiznané a mají rozměr 600x450mm. Ve stropních konstrukcích se 

nacházejí otvory pro prostupy kanalizace, sítí a schodiště. 
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Dělící konstrukce 

 

Příčky jsou tvořeny zdícím systémem YTONG P2-500 o tloušťkách 150mm a 

100mm. 

 

 Schodiště 

 

Schodiště se nachází ve vstupní části SO. Jedná se o tříramenné ocelové schodiště 

uložené na dvou schodnicích. V místě podesty je schodiště podpíráno sloupy tvořené 

profilem jäckl rozměrů 200mm x 100mm x 8mm. Šířka schodišťového ramene je 1200mm. 

Schodišťové stupně jsou tvořeny roštem, rozměry oka roštu 33x33mm. Dále jsou stupně 

opatřen protiskluzovou úpravou hrany. Zábradlí schodiště je tvořeno nerez zábradlím s nerez 

madlem a výplní. 

 

 Výtahy 

 

V budově se nacházejí dva výtahy značky KONE MonoSpace 500. Výtahová šachta 

má rozměry 1600x1800mm. Nosnost 1150 kg. Konstrukce výtahu je tvořena uzavřeným 

ocelovým profilem 60x60x3 se zasklením CONNEX. Rozměr kabiny je 1100x 1400mm. 

Podrobnější specifikace se nachází v projektové dokumentaci.  

 

Překlady 

 

Veškeré překlady jsou tvořeny systémem YTONG. Překlady obvodových stěn tvoří 

YTONG nosný překlad NOP II/4/23, NOP V/4/20 a překladem tvořeným UPA profilem. 

Překlady nosných vnitřních stěn NOP II/4/23 a NOP II/3/23 a profilem UPA. Překlady 

v příčkách jsou YTONG překlad NEP 15 a NEP 10. 
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Střecha 

 

Nosnou konstrukci střechy tvoří panely Spiroll PPD326 tloušťky 320mma 

monolitické průvlaky. Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochůzí, zateplená s klasickým 

pořadím vrstev. Minimální spád střechy je 2% a je tvořen lehčeným betonem.  Střecha je 

odvodněna dovnitř dispozice pomocí střešních vtoků.   

 

 Opláštění 

 

Vnější fasádu tvoří velkoformátové keramické desky Techlam, připevněné na fasádě 

pomocí Spidi kotev, tvoříc tak provětrávanou fasádu. Fasáda prosklené části budovy je 

řešena systémem Schüco s dvojitým bezpečnostním sklem. Fasáda je ukotvena do ocelového 

samonosného skeletu pomocí kotvících prvků Schüco. Jednotlivé osové vzdálenosti jsou 

specifikovány v projektové dokumentaci. Jižní fasáda je tvořena fasádním systémem 

fotovoltaických panelů značky Avancis PowerMax. 

 

 Podlahy 

 

Podlahy v objektu jsou voleny dle funkce jednotlivých místností. Ve vstupní hale a 

kancelářích tvoří nášlapnou vrstvu podlahy litá anhydritová vrstva Cemex AnhyLevel. Ve 

vlhkých prostorách, koupelnách a wc je položena dlažba Techlam s úpravou pro vlhké 

provozy. 

 

 Omítky a malby 

 

V exteriéru je použita omítka Baumit Thermo Extra. V interiéru jsou použity 

jednovrstvé omítky Baumit MPI 20 dle projektové dokumentace. 
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 Obklady 

 

V interiéru je použit keramický obklad Techlam lepený na flexi lepidlo Quartz Extra 

C2P. Tento obklad je použit také ve vlhkých provozech wc, koupelen a šaten. 

 

 Podhledové konstrukce 

 

V místnostech určených ve výkresové dokumentaci je použit rastrový podhled 

CLEARMONT OPEN cell. V podhledech jsou umístěny rozvody vzduchotechniky a 

instalací. V ostatních místnostech jsou rozvody vedeny viditelně a vzduchotechnická potrubí 

jsou přiznaná. 

 

 Klempířské a zámečnické konstrukce 

 

Bližší specifikace se nachází ve specifikaci výrobků přiložené k výkresové části.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní komunikace: Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Výstavní. Z této komunikace je 

také příjezd na parkoviště u objektu. Veškeré přípojky inženýrských 

sítí budou připojeny ze stávajícího vedení podél ulice Výstavní. 

Elektrická energie: Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke 

stávající elektrické síti společnosti ČEZ a.s. 

Sdělovací vedení: Objekt bude připojen na síť společnosti O2. 

Voda: Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodáren a kanalizací. 

Zemní plyn: Zásobování plynem zajištěno společností RWE Severomoravská 

plynárenská a.s. novou přípojkou na stávající plynovod. 

Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny novou přípojkou ke 

stávající kanalizaci. 
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 e)  Řešení technické, dopravní infrastruktury a dopravy v klidu 

 

 Přípojky inženýrských sítí budou připojeny na stávajícího vedení podél ulice Výstavní, 

dle výkresu koordinační situace uvedené ve výkresové části PD. Doprava v klidu je řešená 

parkovištěm situovaným vedle budov výzkumného centra. 

 

f)    Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

  Nejsou známy žádné skutečnosti, které by v souvislosti s výstavbou a užíváním této 

stavby mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Celý objekt bude plně respektovat péči o 

životní prostředí. Zeleň v okolí objektu bude vysazena dle dokumentace parkových úprav. Tato 

dokumentace není předmětem řešení BP. 

 

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

  komunikací 

 

  Stavba umožňuje bezbariérový přístup a provoz dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V budově se nachází dva 

bezbariérové výtahy. 

 

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

  projektové dokumentace 

 

 V místě byly provedeny geologické, radonové a hydrogeologické průzkumy. Na základě 

zjištěných fakt byl navržen způsob provádění a typ hydroizolace. 

 

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

  výškový systém 
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 Stavba bude vytyčena dle podkladů pro vytyčení stavby umístěné ve výkresové 

dokumentaci. Polohový souřadnicový systém byl použit S-JTSK. Výškový systém byl použit 

Bpv. Výšková úroveň stavby ±0,000 = 232,000 m.n.m odpovídá vrchní úrovni podlahy v 1NP. 

 

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

  provozní soubory 

   

  Členění na stavební objekty viz výkres č. 1.01 Architektonická situace stavby. 

 

SO 01 Stavební objekt (budova solárních energií) 

SO 02 Stavební objekt (budova větrných energií) 

SO 03 Chodník, cesta  

SO 04 Parkoviště 

SO 05 Přípojka plyn 

SO 06 Přípojka voda 

SO 07 Přípojka elektro 

SO 08 Přípojka dešťová kanalizace 

SO 09 Přípojka splašková kanalizace 

 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

  Stavba je navržena a bude prováděna dle § 25 odst. 1/ vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o 

obecných požadavcích na využívání území“ (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a 

doplnění). 

 

l)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci a platnými technologickými předpisy. Všichni pracovníci 

musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami. Celá stavba bude 

oplocena a zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

  Objekt je navržen tak, aby odolával všem zatížením v průběhu životnosti stavby a aby 

odolával všem zatížením dle platných norem a předpisů. Veškeré nosné konstrukce je nutno 

posoudit. Budou použity materiály, které splňují atesty pro provádění dotčených prací. 

  Návrh stavby je v souladu  s vyhláškou  268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby.  

 

3. Požární bezpečnost 

 

  Požární bezpečnost řeší požární zpráva. Tato zpráva není řešením BP. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

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

přírody a krajiny. Stavební materiály použity v PD jsou pouze ty, které jsou certifikovány pro 

použití ve výstavbě a které svými vlastnostmi splňují technické. Dále pak vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti. Odpad vzniklý při výstavbě je umístěn na řízené skládce, řádně roztřízen 

a recyklován. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

 Veškeré konstrukce jsou provedeny dle platných předpisů a požadavků výrobců. Stavba je 

zhotovena ze zdravotně nezávadných materiálů. Běžné užívání stavby nevystavuje uživatele 

nebezpečí úrazu. 

 Není předmětem řešení BP. 

 

 

 

 



- 28 - 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

  Navržený objekt není zdrojem hluku. Stavba je provedena v souladu s ČSN 73 0532,  

ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

  V průběhu provádění stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a vibracemi při provádění stavby. V průběhu realizace 

výstavby bude dbáno, aby tyto škodlivé vlivy byly co nejmenší. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

  Navržený objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov v souladu s ČSN 73 

0540-2 tepelná ochrana budov a vyhláškou š.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Obvodové zdi jsou tvořeny tepelně izolačními tvárnicemi YTONG Lambda+ P2-350 se 

součinitelem prostupu tepla Uf =0,229 W/ m² K . Prosklené otvory jsou řešeny systémovou 

fasádou Schüco s užitím izolačního skla a Uf =2,31 W/m
2
K.. Tepelně technické posouzení 

konstrukce střechy je součástí přílohy. Část jižní fasády SO 01 a celá jižní fasáda SO 02 je 

tvořena tzv. Trombeho stěnou. Jde o pasivní systém vytápění budovy. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

  

  Objekt umožňuje bezbariérový přístup a provoz v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

  

  Vhodným návrhem základové konstrukce je objekt chráněn proti zemní vlhkosti. Ochrana 

proti vnějším vlivům je pak zajištěna vhodným návrhem celého objektu.  
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

  Objekt nebude mít svou výstavbou ani užíváním negativní dopad na obyvatelstvo. 

Oplocení bude vystavěno pouze ve fázi výstavby v souladu s předpisy BOZP. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

 a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

 Odpadní vody budou svedeny do stávající splaškové kanalizace vedoucí podél ulice 

Výstavní.  

 

 b)  Zásobování vodou 

 

 Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke stávající vodovodní síti 

Ostravských vodáren. 

 

 c)  Zásobování energiemi 

 

 Zásobování energiemi bude řešeno přípojkou vedenou v zemi ke stávající elektrické síti 

společnosti ČEZ a.s. Zásobování plynem bude zajištěno společností RWE Severomoravská 

plynárenská a.s., skrze plynovou přípojku napojenou na stávající plynovod. 

 

 d)  Řešení dopravy 

 

 Areál je napojen na silnici Výstavní přes ulici Rudná. Městská hromadná doprava je 

přístupná v desetiminutové docházkové vzdálenosti a to jak pomocí autobusu, tak pomocí 

tramvajové dopravy. 

 Doprava v klidu je řešena parkovištěm umístěným vedle objektů výzkumného centra. 
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 e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 Okolí stavby bude zarovnáno, terén bude upraven a zarovnán. Dále bude provedeno 

zpevnění ploch. Bližší sadové úpravy nejsou předmětem řešení BP. 

 

 f)  Elektronické komunikace 

 

 Elektronické komunikace jsou řešeny napojením na stávající síť společnosti O2. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

  Řešení technologického zařízení staveb není předmětem bakalářské práce. 

 

C. Situace stavby 

 

 Situace stavby jsou umístěny v příloze  1.01 Architektonická situace (1:500) 

        1.02 Vytyčovací výkres (1:500) 

D.  Dokladová část  

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

 

Není předmětem BP. 

 

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

 

Není předmětem BP. 
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E.  Zásady organizace výstavby  

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 

 Staveniště bude uspořádáno tak, aby byl umožněn přístup pro pracovníky, techniku a 

materiál. Vše bude uspořádáno tak, aby nebyl ohrožen chod výstavby a bezpečnost pracovníků. 

Pozemní komunikace budou využívány pouze v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně nutnou 

dobu. V případě znečištění pozemní komunikace budou ihned provedeny kroky k uvedení 

komunikace do původního stavu.  

 

b)  Významné sítě technické infrastruktury  

 

  Na pozemku se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 

 

c)  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

 Pro staveniště budou zbudovány provizorní přípojky.  

 Odvody budou provedeny tak, aby nedocházelo k rozmočování staveniště. 

 

d)  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

  Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci a platnými technologickými předpisy. Všichni pracovníci 

musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami. 

  Staveniště musí být oploceno proti přístupu nepovolaných osob.  
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e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

 Uspořádání staveniště bude provedeno dle platných bezpečnostních předpisů, 

zajišťujících bezpečnost provozu a ochranu sousedních prostor. 

 

f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

 Staveniště bude zařízeno unimobuňkami, které budou plnit funkci kanceláře 

stavbyvedoucího, šaten, sociálního zařízení a suchých skladů. 

 

g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

 Žádná ze staveb zařízení staveniště nepodléhá potřebě ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 15 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 Všichni pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s předpisy BOZP a musí být 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Na staveništi smí pracovat jen pracovníci 

vyučení nebo zaučení v oboru. Mechanismy musí být zabezpečeny proti manipulaci cizími 

osobami. Je povinností pracovníků respektovat všechny technologické předpisy, všechny 

technologické postupy zadané oprávněnými osobami a předpisy BOZP. 

 

i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

 Při realizaci stavby bude kladen důraz na to, aby stavba neohrožovala život, zdraví, 

životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů sousedních objektů. 

 Stavba je navržena 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, 
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neničí místní ekosystém ani nepoškozují organismy. Odpady budou likvidovány odbornými 

firmami. 

 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Termín předpokládaného zahájení výstavby: 5/2013 

Termín předpokládaného ukončení výstavby: 5/2015 

 

 

F.  Dokumentace stavby SO č. 01 

 

1. Architektonické stavebně technické řešení 

 

1.1 Technická zpráva 

a)  Účel objektu  

 

 Objekt bude sloužit pro výzkum využití obnovitelných zdrojů energií. Primární zaměření 

je na energie solární a větrné. Dále pak objekt bude sloužit pro výrobu a testování nových 

technologií ve využití obnovitelných zdrojů energií.  

 

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  

 

 Stavební objekt č. 01 bude po ukončení výstavby sloužit jako výzkumné centrum solární 

energie.  

Tento objekt má celkem 6 vstupů. Dva vstupy jsou umístěny v prosklené části 

objektu na západní straně. Jako propojení se zbývajícími částmi areálu je pak objekt opatřen 

dalšíma dvěma vstupy na východní straně. Na této straně objektu jsou pak také vstupy pro 

zásobování přístupné po komunikaci vedoucí podél obou objektů. Všechny vstupy jsou 

řešeny jako bezbariérové. Stavba je členěna do dvou výškových stupňů. Prvním je 1NP, kde 
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se nacházejí šatny s přilehlým hygienickým zázemím, technická místnost, kanceláře vedení 

výzkumného centra. Půdorysné rozměry této části pak jsou přibližně 48,5 m x 30,5 m. Dále 

se v 1NP nachází část výrobní a výzkumná. Půdorysné rozměry výrobní a výzkumné části 

jsou přibližně 32 m x 16,5 m. 2NP se pak nachází pouze nad částí vstupu a šaten, tedy 

rozměry jsou stejné jako u této části. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna dvěma 

výtahy značky KONE a ocelovým schodištěm. Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochůzí, 

zateplená s klasickým pořadím vrstev. Odvodnění střechy je realizováno dovnitř dispozice 

pomocí střešních vtoků. Vnější fasádu tvoří velkoformátové keramické desky Techlam, 

připevněné na fasádě pomocí Spidi kotev, tvoříc tak provětrávanou fasádu. Fasáda prosklené 

části budovy je řešena systémem Schüco s dvojitým bezpečnostním sklem. Fasáda je 

ukotvena do ocelového samonosného skeletu pomocí kotvících prvků Schüco. Jednotlivé 

osové vzdálenosti jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Jižní fasáda je tvořena 

fasádním systémem fotovoltaických panelů značky Avancis PowerMax. 

 

 

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

 

Orientační náklady na stavbu:  285 000 000 Kč 

(bez DPH, metodou jednotkových cen) 

Plocha pozemku: 20 746 m² 

Zastavěná plocha celkem: 4 890 m² 

Obestavěný prostor: 44 478 m
3
 

Kapacita objektu:      200 osob 

 

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

jeho požadovanou životnost 

 

 Jako nosný systém obvodového pláště stavby a vnitřních nosných konstrukcí je použit 

systém přesných tvárnic YTONG v kombinaci s železobetonovými sloupy s průvlaky. 

 Stropní konstrukce je tvořena stropními panely Spiroll PPD326 tl 320mm. Prostorová 

tuhost objektu je zajištěna železobetonovým stužujícím věncem v místě uložení stropních panelů. 
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e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 

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

148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Obvodové zdi jsou tvořeny tepelně izolačními 

tvárnicemi YTONG Lambda+ P2-350 se součinitelem prostupu tepla Uf =0,229 W/ m² K. 

Prosklené otvory jsou řešeny systémovou fasádou Schüco s využitím izolačního skla, Uf =2,31 

W/m
2
K. 

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a  

 hydrogeologického průzkumu 

 

 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn vzhledem 

k charakteru této práce. Pro zpracování této práce byly použity informace o vlastnostech půdy 

z veřejně přístupných zdrojů. Na základě těchto zdrojů bylo zjištěno, že základové podmínky na 

dané parcele jsou z důvodu poddolování řešeného areálu náročné.  

 Z těchto informací byla navržena základová konstrukce. Objekt je založen na vylehčené 

ŽB roštové desce z vodotěsného betonu C40/50. Toto řešení umožňuje vytvoření základové 

spáry, která je zcela rovná a tím i vytvoření kluzné vrstvy, která napomáhá zmenšit vnitřní síly 

vyvolané přetvářením terénu. 

 

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

 

  Nejsou známy žádné skutečnosti, které by v souvislosti s výstavbou a užíváním této 

stavby mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Celý objekt bude plně respektovat péči o 

životní prostředí. Zeleň v okolí objektu bude vysazena dle dokumentace parkových úprav. Tato 

dokumentace není předmětem řešení BP. 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

h) Dopravní řešení 

 

 Areál je napojen na silnici Výstavní přes ulici Rudná. Městská hromadná doprava je 

přístupná v desetiminutové docházkové vzdálenosti a to jak pomocí autobusu, tak pomocí 

tramvajové dopravy. 

 Doprava v klidu je řešena parkovištěm umístěným vedle objektů výzkumného centra. 

 

i)  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 

 

1.2. Výkresová část 

1.01 Architektonická situace stavby M 1:500 

1.02 Vytyčovací výkres M 1:500 

1.03 Výkres základů  M 1:50 

1.04 Půdorys 1. nadzemního podlaží M 1:50 

1.05 Půdorys 2. nadzemního podlaží M 1:50 

1.06 Řez A - A´ M 1:50 

1.07 Konstrukce stropu M 1:50 

1.08 Konstrukce střechy M 1:50 

1.09 Pohledy M 1:100 

1.10 Vizualizace        - 

1.11 Detail M 1:10 

1.12 Detail M 1:10 

1.13 Výpisy PSV 
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Specializace – Stavební detail 

 

1.11 - Stavební detail - fasáda objektu  M 1:10 

 

Katalogové listy  

 

 

2. Stavebně konstrukční část 

 

2.1 Technická zpráva 

a) Popis konstrukčního systému stavby 

 

 Konstrukční systém objektu je kombinovaný. Vnější stěny jsou nosné zděné. Vnitřní 

uspořádání je řešeno systémem sloupů s průvlaky a příčných nosných stěn. Podrobný popis byl 

součástí kapitoly B. Souhrnná technická zpráva v části 1.a) Technické a konstrukční řešení 

objektu. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Materiály, výrobky a hlavní nosné konstrukce jsou součástí kapitoly B. Souhrnná 

technická zpráva v části 1.a) Technické a konstrukční řešení objektu. Bude použito pouze 

certifikovaných výrobků, schválených normami EU. 

 

 

 

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

konstrukce 

 

 V návrhu byly brány v potaz hodnoty zatížení stálého, nahodilého i mimořádného. 

Zatížení budou navrhována dle ČSN EN 1991.  
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 

 Zvláštní a neobvyklé konstrukce se v řešení stavby nevyskytují. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce, 

případně sousední stavby 

 

 materiály použité při výstavbě budovy jsou certifikovány a k těmto certifikacím náleží 

výrobcem přesně daný pracovní postup, který je nutno dodržovat.  

 

f) Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí 

či prostupů 

 

 Nebudou probíhat žádné bourací práce. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí 

 

 Veškeré zakrývané konstrukce musí být před zakrytím zkontrolovány pověřenými 

osobami, které o této kontrole udělají zápis ve stavebním deníku. Veškeré zakrývané konstrukce 

musejí být v souladu s projektovou dokumentací. 

 

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

 

 Podklady pro zpracování byly převzaty z předchozích projektů ATT III., ATT IV. a ATT 

Va. Použitá literatura včetně příslušných norem je uvedena v seznamu literatury v kapitole 7. 

Seznam použitých zdrojů a literatury. 

 

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

 

 Nejsou žádné specifické požadavky.  



- 39 - 

 

2.2 Výkresová část 

  

 Součástí přílohy.  

 

2.3 Statické posouzení 

 

 Není předmětem řešení BP. 

 

 

3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem řešení BP. 

 

4. Technika prostředí staveb 

 

 Není předmětem řešení BP. 

 

 

G.  Specializace – stavební detail 

 

 Výkresová dokumentace: 1.11 detail fasády objektu  M 1:10 

 

 

5. Závěr 

 

  Cílem bakalářské práce bylo dovedení studie objektu „Městské výzkumné centrum 

Ostrava“ do fáze projektové dokumentace pro provedení stavby (část objektu). Podkladem pro 

zpracování této projektové dokumentace byla urbanistická studie (ATT III.), architektonická 

studie (ATT IV.) a dokumentace pro stavební povolení (ATT Va).  

  V průběhu navrhování řešení, od urbanistického řešení až po tuto bakalářskou práci, jsem 

se seznámil s postupným průběhem při navrhování stavby. Při zpracování této práce jsem mohl 
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využít všech informací, které jsem se za dobu studia naučil. Při zpracování projektové 

dokumentace jsem se snažil o dodržení platných norem, k čemuž mi dopomohly zejména 

konzultace s vedoucím práce a konzultantem stavební a specializované části. 
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6. Poděkování 

 

 

 Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. arch. Dušanu Rosypalovi a 

konzultantovi Ing. Marku Jaškovi, Ph.D. za odborné vedení a pomoc při zpracování této 

bakalářské práce. 
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7. Použité zdroje a literatura 

 

a) Použitá literatura 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon 

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 O dokumentaci staveb 

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

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

Neufert, E.: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 1995. 

 

b) Použité internetové zdroje 

 

www.ytong.cz  - Kompletní systém zdění Ytong 

www.schueco.com  - Modulární fasády 

www.stavebnistandardy.cz - České stavební standardy 

www.cuzk.cz  - Katastrální úřad 

www.ferona.cz  - Hutní materiál 
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www.fast10.vsb.cz/studijni-materialy - Studijní materiály fakulty stavební VŠB - TU Ostrava 

www.knauf.cz  -  Sádrokartonové stavební systémy a materiály. 

www.baumit.cz - Fasády, omítky, lité podlahy 

www.isover.cz - Zateplovací systémy 

www.cemex.cz – Lité podlahy 

www.kone.com – Výtahy 

www.empate.cz – Schodiště a zábradlí 

www.ceskomoravskybeton.cz – Betonové směsi 

www.prefa.cz – Prefabrikované výrobky, průvlaky, stropní panely Spiroll 

 

c) Použitý software 

 

Graphisoft Archicad 16 (studentská verze) 

Autodesk AutoCAD 2012 (studentská verze) 

Artlantis 3 (studentská verze) 

Microsoft Office 2010 (plná verze) 

Stavební fyzika 2010 (školní verze) 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Potěr cementový  0,100       1,160  19,0 
   2  PE folie  0,0034       0,210  46600,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
   4  Železobeton 1  0,720       1,430  23,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  

  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 =   0,27 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 =   7,79 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Techlam obklad  0,005       0,240  78,8 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,004       0,600  50,0 
   3  Ytong Lambda  0,450       0,085  7,0 
   4  Baumit termo omítka extra (The  0,040       0,090  8,0 
   5  Techlam obklad  0,005       0,240  78,8 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  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 =   0,17 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). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,195 kg/m2,rok 
  (materiál: Desky CETRIS). 
  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 = 0,0627 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8099 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 
 
 

 

 

 

 



- 47 - 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha plochá 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0 
   3  Keramzitbeton 1  0,050       0,280  8,0 
   4  Isover Difunorm  0,0004       0,350  250000,0 
   5  Rockwool Monrock  0,200       0,038  3,55 
   6  Elastobit PR S 50 H  0,005       0,210  41831,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  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 =   0,17 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). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,186 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastobit PR S 50 H). 
  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 = 0,0167 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0187 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 
 
 
 
 

 


