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1.  Úvod 

      Predmetom riešenia mojej bakalárskej práce je Polyfunkčný dom nachádzajúci sa v 

mestskom obvode Ostrava Poruba. Architektonická štúdia je výsledkom Ateliérovej tvorby II, 

ktorej predmetom bolo navrhnúť stavbu občianskej vybavenosti na území novo plánovaného 

predlženia bulváru od križovatky Opavskej cesty a 17. listopadu smerom na Opavu.  

      Riešený objekt je prvým objektom riešeného územia smerom od centra Ostravy. 

Urbanistický návrh citlivo reaguje na okolitú zástavbu a celkovú štruktúru mestskej časti 

Ostrava Poruba, ktorá je vystavaná v architektonickom štýle socialistického realizmu. Hmota 

dopĺňa štvorcové námestie v okolí križovatky Opavskej cesty a 17. listopadu a zároveň svojim 

tvarom a nadväznosťou na jedinečný urbanistický celok z polovice dvadsiateho storočia 

umožňuje nové rozšírenie tejto mestskej časti.  

      Vzhľadom na rozsah bakalárskej práce sa budem zaoberať len približné troma 

pätinami riešeného objektu. Bakalárska práca je spracovaná v rozsahu časti projektovej 

dokumentácie pre zhotovenie stavieb podľa stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Skladá sa z časti textovej a výkresovej. Textová časť je 

členená podľa vyššie uvedeného zákona a vyhlášky. Výkresová časť je spracovaná v rozsahu 

zadania bakalárskej práce. Špecializáciu tvorí architektonický detail.  

 

1.1   Charakteristika mesta Ostrava 

 

      Ostrava je tretím najväčším mestom Českej republiky. Leží na hranici Moravy a 

Sliezska a na sútoku riek Odra, Opava, Ostravica a Lučina. Rozkladá sa na 214 km2. Mesto sa 

delí na Moravskú a Slezskú Ostravu a celkovo je zložené z 23 mestských obvodov. V Ostrave 

žije približne 300 tisíc obyvateľov. Ostrava od konca 18. storočia bola centrom ťažby uhlia a 

ťažkého priemyslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Mapa Českej republiky,  
poloha Ostravy 
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1.2   Charakteristika mestského obvodu Ostrava Poruba 

 

      Prvá historická zmienka o Porube je z roku 1434, kedy pripadla opavským kniežatám 

Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi. Poruba bola po dlhé stáročia vo vlastníctve rôznych 

šľachtických rodov. Vo všetkých etapách výstavby sa dbalo na budovanie zelených plôch a 

parkov. Preto Poruba ostala mestom bez veľkého priemyslu, s minimálne znečisteným 

ovzduším. Demografický vývoj Poruby je veľmi zaujímavý. Do počiatku 20. storočia počet 

obyvateľov bol len niekoľko stoviek. Obyvateľstvo tvorili prevažne roľníci, záhradníci a ďalší 

živnostníci.  

      Nová etapa života Ostravy nastala koncom druhej svetovej vojny. V roku 1951 sa 

rozhodlo o vybudovaní veľkého mestského bloku na katastrálnom území Poruby. Poruba bola 

vybraná hlavne preto, že sa nenachádzala nad územím narušeným banskou činnosťou a mala 

priaznivé klimatické podmienky. Z Poruby sa stalo moderné mesto pre 70 tisíc obyvateľov. Je 

členená do ôsmich obvodov, ktorých architektonické a urbanistické riešenie je obrazom doby 

v ktorej vznikali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2 – Mapa Ostravy, poloha Poruby 
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1.3  Charakteristika riešeného miesta 

 

      Riešený pozemok sa rozkladá na dvoch parcelách 4415/ a 4414, ktoré sa nachádzajú 

na severozápadnej strane v bezprostrednej blízkosti priesečníka frekventovanej križovatky 

Opavskej cesty, ktorá sa tiahne od Centra Ostravy (od svinovských mostov sa názov mení na 

28.října) a je hlavným ťahom na Opavu a ulice 17. listopadu, ktorá je severovýchodne ťahom 

na Hlučín a juhozápadne na Klimkovice. Pozemok je orientovaný juhovýchodne a nachádza 

sa v zastavanej časti mestského obvodu Poruba. V súčasnosti je pokrytý zeleňou a 

nenachádzajú sa na ňom žiadne stavby. Vlastnícke právo pozemku má štatutárne mesto 

Ostrava a zverená správa nehnuteľnosti je vo vlastníctve mestského obvodu Poruba. Z 

juhozápadu a z juhovýchodu pozemok ohraničujú vyššie spomínaná ulica 17. listopadu a 

Opavská cesta. Zo severozápadu je v priamom susedskom kontakte s areálom domova pre 

seniorov Slniečko. Susedný pozemok zo severozápadu má podobný výraz ako riešený 

pozemok. Je pokrytý zeleňou a nenachádzajú sa na ňom žiadne objekty. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Obr. 3 – Výrez z mapy Poruby, poloha riešeného miesta 



 

18 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyfunkčný dom v Ostrave 

Polyfunctional building in Ostrava 

 

 

ODDIEL B 

TEXTOVA ČASŤ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent:                                                                                       Ivan Hodás 

Vedúci práce:         Ing. arch. Radim Václavík 

 

Ostrava 2013  



 

19 
 

2.   A.  Sprievodná správa 

 

a) Identifikačné údaje stavby a investora 

b)   Charakteristika územia, údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o   

stavebnom pozemku 

c)  Údaje o prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú infraštruktúru 

d)   Splnenie požiadaviek dotknutých orgánov 

e)  Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu 

f)   Splnenie podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia a územne 

plánovacie informácie u stavieb podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona 

g)   Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné 

opatrenia v území 

h)   Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

i)   Štatistické údaje stavby 

 

a)    Identifikačné údaje stavby a investora 

 

Názov stavby:                                    Polyfunkčný dom v Ostrave  

Miesto stavby:                                   Opavská cesta, Ostrava Poruba 

Stavebný úrad:                                   Ostrava 

Katastrálne územie:                           Poruba 715174 

Parcelné číslo:                                    4415/1, 4414 

Stupeň projektovej dokumentácie:    Dokumentácia pre zhotovenie stavby 

Charakter stavby:                               Novostavba 

Účel objektu:                                      bývanie, administratíva 

Investor:                                             StavBau s.r.o., Veľká okružná 35, 010 01 Žilina 

Projektant:                                          van Hodás 

                                                           Mlynská 656, 013 22 Rosina 

                                                           Slovenská republika 

Vedúci bakalárskej práce:                  Ing. arch. Radim Václavík 

Konzultant špecializácie:                   Ing. arch. Radim Václavík 

Konzultant stavebnej časti:                Ing. Radek Fabian, Ph.D. 
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      b)    Charakteristika územia, údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, 

          o stavebnom pozemku 

 

      Riešený pozemok nachádzajúci sa na parcelách 4415/1 a 4414 v mestskom obvode 

Ostrava Poruba má celkovú výmeru 5150m2. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne 

stavby. Územie neslúži žiadnemu účelu. Z väčšej časti je porastené vzrastlou zeleňou, 

prevažne ihličnatými a listnatými stromami. Pred začatím stavebných práce je potrebný výrub 

niektorých stromov. 

 

  c)    Údaje o prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

 

      Na pozemku bola prevedená vizuálna obhliadka. Hydrogeologické, geologické 

prieskumy a meranie radónu nie sú predmetom bakalárskej práce. Hladina podzemnej vody je 

uvažovaná pod úrovňou základovej špáry. Zložitosť zakladania sa nepredpokladá. 

      Dopravná komunikácia: Pozemok je dobre prístupný z juhozápadu z Opavskej cesty a 

z juhovýchodu z komunikácie 17. listopadu, odkiaľ bude zabezpečený prístup na stavenisko a 

taktiež prístup na parkovisko a obslužnú komunikáciu. 

      Elektrická energia: Napojene stavby na verejný rozvod elektrickej energie bude 

realizované z juhozápadnej strany. 

      Voda: Napojenie stavby na verejný vodovod bude realizované novou vodovodnou 

prípojkou z juhozápadnej strany z Opavskej cesty. Vodomerná šachta bude umiestnená vo 

vnútri objektu. 

      Kanalizácia: Objekt bude napojený na verejnú splaškovú i dažďovú kanalizáciu novou 

kanalizačnou prípojkou z juhozápadnej strany na ulici Opavská cesta. 

      Teplovodné potrubie: Teplovodné potrubie je vedené z juhozápadnej strany, na ktoré 

bude objekt pripojený vlastnou prípojkou.  

 

      d)   Splnenie požiadaviek dotknutých orgánov 

 

      Požiadavky sú splnené. Ak bude potrebné, projektová dokumentácia bude doplnená na 

žiadosť dotknutých orgánov. 
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e)   Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu 

 

      Dokumentácia pre zhotovenie stavby je spracovaná v súlade so zákonom č 183/2006 

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

ďalej vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláška č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Taktiež je dodržané Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., o ochrane zdravia pri práci.   

 

      f)  Splnenie podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia a územne 

          plánovacie informácie u stavieb podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona 

 

      Riešený objekt nachádzajúci sa na parcelách 4415/1 a 4414 nie je v rozpore s 

regulačným a územným plánom mesta Ostrava. 

 

g)   Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné 

opatrenia vúzemí 

 

      Objekt nie je vecne viazaný a ani nemá žiadne časové väzby na iné stavby. Žiadne iné 

opatrenia v území nie sú potrebné. 

 

      h)   Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

 

      S výstavbou sa predpokladane začne 10/2013. Dĺžka prací sa odhaduje na 24 

mesiacov. Predpokladané dokončenie stavebných prác je 10/2015. 

 

      i)   Štatistické údaje stavby 

 

Plocha pozemku:                                             5150 m2 

Obostavaný priestor riešenej časti:                 6718 m3             

Zastavaná plocha celého objektu:                   455 m2 
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3.   B.  Súhrnná technická správa 

 

3.1   Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

3.2     Mechanická odolnosť a stabilita 

3.3    Požiarna bezpečnosť a stabilita 

3.4    Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

3.5    Bezpečnosť pri používaní 

3.6    Ochrana proti hluku 

3.7    Úspora energie a ochrana tepla 

3.8    Riešenie prístupu a používanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

         orientácie 

3.9    Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

3.10  Ochrana obyvateľstva 

3.11  Inžinierske stavby 

3.12 Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavby 
 

a) Zhodnotenie staveniska 

 

      Pozemok rozkladajúci sa na parcelách č. 4415/1 a 4414 sa nachádza v zastavanej časti 

mestského obvodu Ostrava Poruba. Terén pozemku je v miernom svahu orientovanom na 

západ. Na riešených parcelách sa nenachádzajú žiadne iné stavby. Celá plocha je pokrytá 

trávou. Na pozemku sa nachádza niekoľko vzrastlých stromov. Je potrebný výrub drevín na 

mieste určenom pre výstavbu objektu, parkoviska a obslužnej komunikácie. Dreviny, ktoré 

nebránia výstavbe budú zachované a počas výstavby riadne chránené.  

      Prístup na stavenisko bude zabezpečený z ulice 17. listopadu komunikáciou z 

juhozápadnej strany. Táto komunikácia bude po dokončení objektu slúžiť zároveň ako 

prístupová komunikácia pre zásobovanie objektu a ako prístup na parkovaciu plochu pred 

objektom. 

       Stavenisko bude počas prác z dôvodu ochrany majetku provizórne oplotené. Po 

dokončení stavby sa s oplotením pozemku neuvažuje. 

      

      V realizačnej fáze bude na stavenisku dostupná elektrina z elektromerného rozvádzača 

a voda z vodomernej šachty. 
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b)    Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

 

      Urbanistické riešenie objektu spočíva v dôkladnom skúmaní štruktúry urbanizmu 

mestského obvodu Ostrava Poruba. Táto časť mesta je vybudovaná v architektonickom štýle 

socialistického realizmu. Tvar objektu nijako nenarušuje tento unikátny urbanistický celok, 

ale snaží sa ho doplniť a pokračovať v jeho rozširovaní a predĺžení bulváru Opavskej cesty. 

Hmota priamo reaguje na protiľahlú budovu, ktorú osovo zrkadlí a tak vytvára v okolí 

križovatky Opavskej cesty a Ulice 17. listopadu štvorcové námestie. 

      Snahou bolo vytvoriť budovu ktorá na jednej strane bude svojou hmotou rešpektovať a 

nadväzovať na pôvodnú zástavbu daného územia a na strane druhej svojou ľahkosťou a 

čistým vzhľadom odľahčí monumentálne poňatú obytnú časť Poruby vybudovanú vtedajšom 

režime. 

      Polyfunkčný dom je navrhnutý ako šesťpodlažná stavba. Pôdorys vychádzajúci z 

urbanistického návrhu tvorí päť približne rovnakých štvorcov o rozmeroch strany cca 10 m 

usporiadaných do tvaru písmena „W“. Nový objekt bude pozostávať z jednej polovice z 

administratívnych priestorov a druhú polku budú tvoriť obytné priestory. Celkovo 10 bytov a 

10 samostatných administratívnych priestorov s pevným jadrom a možnosťou prispôsobenia 

dispozície podľa potreby nájomcu. Prvé nadzemné podlažie bude slúžiť ako vstupné podlažie, 

časť podlahovej plochy tohto podlažia je vyčlenená pre komerčné účely. Jedná sa o dve 

komerčné plochy, ktoré majú samostatný vstup z verejného priestranstva. Zároveň sa na 

prízemí nachádzajú sklady a miestnosti s technickým vybavením určeným na prevádzku 

budovy (táto časť nie je predmetom riešenie bakalárskej práce). Všetky hlavné vstupy do 

objektu sú orientované z južnej strany. Zo severnej strany sa nachádzajú obslužné vstupy do 

objektu. 

      Návrh formy objektu je výsledkom Ateliérovej tvorby II. Filozofia architektonického 

riešenia spočíva v prestriedaní kancelárskych a obytných priestorov jednak v podlažiach nad 

sebou, tak i podľa osy symetrie. Toto riešenie zabezpečí rovnomernú ,,obývanosť“ objektu 

počas 24 hodín denne (viď príloha 1 – diagram práce a bývania). Dispozícia objektu je 

navrhnutá s ohľadom na svetové strany. Všetky denné miestnosti obytných priestorov a 

okenné otvory kancelárskych priestorov sú orientované na slnečné svetové strany prevažne na 

juhovýchod a juhozápad. 
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c)    Technické a konštrukčné riešenie objektu 

 

     Príprava územia a zemné práce: 

 

      Pred tým ako sa začnú zemné práce sú potrebné úpravy povrchu pozemku. Jedna sa 

predovšetkým o odstránenie vzrastlej zelene, ktorá je prekážkou pre samotné výkopové práce. 

Dreviny ktoré nezasahujú do stavebných prác, budú ponechané a pred začatím zemných prác 

riadne ošetrené. Ornica sa zhrnie do hĺbky 150 mm, uskladní sa na vyhradenom mieste 

pozemku a po dokončení stavebných prác bude použitá na terénne úpravy. Objekt sa vytýči 

podľa vytyčovacieho výkresu (viď projektová dokumentácia). Samotné výkopové práce budú 

prevedené strojovo. Podkladom pre výkopové práce bude výkres výkopov, ktorý nie je 

predmetom riešenia bakalárskej práce. Svahy výkopových jám budú zabezpečené 

svahovaním. Sklony svahov a aj presnú hĺbku základovej škáry je potrebné previesť na 

základe odporúčaní geológa. Časť zeminy vyťaženej hĺbením základov sa uloží na vopred 

určené miesto na pozemku a bude použitá na terénne úpravy, ostatná zemina bude odvezená 

na vopred určené miesto. Dno výkopu sa zhutní kamenivom frakcie 32 – 63 mm na únosnosť 

0,2 MPa a pomocou drenáže, alebo strojným čerpadlom sa zaistí proti zhromažďovaniu vody. 

  

      Základy: 

 

      Problematické zakladanie sa nepredpokladá, keďže objekt sa nenachádza nad územím 

narušeným banskou činnosťou. Pôda je stabilná a hladina podzemnej vody sa nachádza pod 

úrovňou základovej špáry. Objekt je založený na prefabrikovaných pätkách zo železobetónu 

triedy C 20/25. Pre lepšie roznesenie zaťaženia do základovej pôdy je pätka navrhnutá ako 

dvojstupňová. Po obvode a pre lepšiu tuhosť základov aj pod vnútornými deliacimi stenami 

hr. 300 mm sú pätky spriahnuté základovými prefabrikovanými pásmi do hĺbky prvého 

stupňa pätky (viď projektová dokumentácia, výkres základov). Podkladový betón hr. 150 mm 

bude monolitický vystužený zvarovanou sieťou 150x150x6 mm. Betonáž podkladového 

betónu bude prebiehať po zasypaní základov a zhutnení zeminy použitej na zásyp. Základová 

špára pätiek sa nachádza v dvoch úrovniach v hĺbke 1470 mm a 2275 mm pod úrovňou 

±0,000, ktorá je zvolená na podlahe 1.NP. Hĺbka stužujúcich základových konštrukcií je 1070 

mm pod úrovňou ±0,000. 
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       Geologický prieskum nie je predmetom bakalárskej práce, preto je pred začatím 

hĺbenia základov potrebné prizvať geológa, ktorý overí vhodnosť zvoleného spôsobu 

založenia, prípadne odporučí iný spôsob založenia. 

 

      Násypy:   

 

      Na spätné zásypy stavebných jám bude použitá triedená zhutnená zemina tak, aby 

nedochádzalo k poklesom terénnych úprav v okolí objektu. Potrebné zhutnenie zeminy určí 

geológ. 

 

      Hydroizolácie: 

 

       Ako ochrana spodnej stavby proti prenikaniu zemnej vlhkosti je použitá hydroizolácia 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizoláciu strechy tvorí pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s bridličným posypom. Ako poistná hydroizolácia pri mokrom procese zhotovenia 

podláh sú použité PE fólie. Hydroizolácie budú realizované podľa smerníc výrobcov. 

 

      Izolácie proti radónu: 

 

      Na riešenom pozemku sa nepredpokladá zvýšený výskyt radónu, preto nebudú 

potrebné žiadne špeciálne izolácie. Postačujúca bude použitá hydroizolácia GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL proti zemnej vlhkosti, ktorej parametre sú dostatočné na zachytenie 

prípadnej nízkej hodnoty radonového žiarenia. 

 

      Zvislé nosné konštrukcie: 

 

      Nosnú konštrukciu objektu tvorí monolitický doskový železobetónový skelet. Trieda 

použitého betónu je C20/25 (výstuž podľa návrhu statika). Stĺpy skeletu majú štvorcový 

prierez 400x400 mm a sú usporiadané do pravidelného rastru 4,5 m a 5,5m. Tuhosť skeletovej 

konštrukcie zabezpečujú dve železobetónové jadrá v ktorých sú umiestnené výťahy. Stĺpy 

umiestnené samostatne vnútri dispozície na ktoré nenadväzujú priečky a ani iné konštrukcie 

budú z pohľadového betónu. Ostatné budú omietnuté interiérovou omietkou a stĺpy 

nachádzajúce sa na obvode objektu budú z vonkajšej strany obalené prevetrávanou fasádou. 
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     Vodorovné nosné konštrukcie: 

 

      Stropné konštrukcie sú železobetónové dosky skeletu so skrytými prievlakmi. Trieda 

betónu je C20/25 (výstuž podľa návrhu statika). V železobetónových doskách sú ponechané 

otvory pre prestupy vnútorných inštalácií a schodiska. Hrúbka dosky je 300 mm. 

 

      Zvislé nenosné konštrukcie: 

 

      Po obvode konštrukcie je použité výplňové murivo z vápennopieskových tvárnic 

KALKSANDSTEIN 7DF/200 LP 200x248x248mm, ktorého funkcia je spoločne s 

prevetrávanou fasádou vytvoriť požadovanú tepelnoizolačnú obálku budovy. Medzibytové 

steny a steny deliace priestory s rozdielnou prevádzkou na ktoré sú kladené akustické 

požiadavky sú z vápennopieksových tvaroviek KALKSANDSTEIN 300x248x248mm. 

Vnútorné deliace priečky tvoria vápennopieskové tvarovky KALKSANDSTEIN KS - 

QUADRO E/150 1/4 fl. 150x248x248mm a 115x71x248 mm.  

      Všetky výplňové a aj vnútorné deliace steny z tvaroviek KALKSANDSTEIN sú 

lepené na tenkovrstvovú lepiacu maltu určenú na vápennopieskové tvárnice. 

  

      Strecha: 

 

      Nosnú konštrukciu strechy tvorí železobetónová monolitická doska zo skrytými 

prievlakmi hrúbky 300 mm, ktorá je zároveň stropom nad 6. NP.  Strecha je jednoplášťová, 

plochá, zateplená s klasickým poradím vrstiev. Je použitá skladba strechy DEKROOF (viď 

výpis skladieb konštrukcií). Odvodnenie strechy je riešené dovnútra dispozície pomocou 

dvoch strešných vpustov ECOGUSS z polyméru DN 110 mm chránených proti vnikaniu 

nečistôt pozinkovanou mriežkou. Dažďová voda ja odvádzaná do kanalizácie. 

 

      Schodisko: 

 

      Schodisko je monolitické zo železobetónu s použitím betónu C20/25 (výstuž podľa 

návrhu statika), zložené zo štyroch výstupných ramien a troch podest. Schodisko má šírku 

stupňa 300 mm a z 1. NP do 2. NP výšku 168 mm. Stupne na prekonanie výškových 

rozdielov medzi ostatnými nadzemnými podlažiami majú výšku 165 mm (viď projektová 

dokumentácia – výpočet schodiska). Počet stupňov nástupného a výstupného ramena  na 1. 



 

27 
 

NP je štyri z dôvodu väčšej konštrukčnej výšky vzhľadom k ostatným nadzemným 

podlažiam, kde počet stupňov týchto dvoch ramien je tri. Medziľahlé dve ramená majú vo 

všetkých podlažiach päť stupňov. Prvé nástupné rameno je uložené na prefabrikovanom 

základe a podeste (+ 0,840), ktorá je pravostranne votknutá do železobetónového stužujúceho 

jadra. Druhé rameno je zľava kolmé na nástupné rameno a jeho výstupná časť je uložená na 

podeste (+ 1,850) votknutej do železobetónového prievlaku. Nadväzujúce tretie rameno je 

ľavostranne kolmé na druhé rameno a vo výstupnej časti uložené na podestu (+ 2,690) 

votknutú do železobetónového jadra. Štvrté výstupné rameno je ľavostranne kolmé na 

predchádzajúce rameno a vo svojej výstupnej časti uložené na monolitickej železobetónovej 

konštrukcií stropu. Schodisko slúži na prekonanie celkovo piatich výškových úrovní. 

Povrchovú úpravu schodiska tvorí keramická dlažba s protišmykovou povrchovou úpravou 

(viď príloha skladby konštrukcií). Ochranu proti pádu tvorí nerezové zábradlie s nerezovým 

madlom kotvené pomocou oceľových kotiev ALZA votknutých zhora do železobetónových 

stupňov (viď výpis zámočníckych výrobkov). Výška zábradlia je 1000 mm. 

 

      Výťahy: 

 

      Objekt disponuje dvoma lanovými výťahmi OTIS bez strojovne umiestnenými v 

železobetónových šachtách. Väčší z výťahov je umiestený v šachte s rozmermi 1650 x 1725 

mm s rozmermi kabínky 1100 x 1400 mm s nosnosťou 630 kg s možnosťou prepravy jedného 

invalidného vozíka. Druhý výťah je umiestený v šachte s rozmermi 1550 x 1625 mm s 

rozmermi kabínky 1000 x 1300 mm s nosnosťou 480 kg. 

 

      Obvodový plášť: 

 

      Obvodový plášť  budovy je riešený ako prevetrávaná fasáda FRONTECH (viď výpis 

skladieb konštrukcií). Zhotovenie prevedie výrobca podľa svojich certifikovaných postupov. 

Nosnú vrstvu tvorí hliníková zavesená kostra kotvená do železobetónových stĺpov a 

stropných dosiek a do výplňového muriva z vápennopieskových tvaroviek. Ako tepelná 

izolácia sú použité hydrofóbne dosky ISOVER FDPL SV kotvené pomocou tanierových 

hmoždiniek. Na tepelnej izolácií sa nachádza ochranná, difúzne otvorená fólia DELTA-

FASSADE S PLUS. Fasádne  dosky tvoria sklocementové dosky POLYCON vo farbe 

betónovo šedej. 
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  Podlahy: 

 

      Skladby podláh sú uvedené vo výpise skladieb konštrukcií. Podlahy sú riešené tak, aby 

spĺňali akustické aj tepelné požiadavky. V kancelárskych priestoroch je použitý systém 

zdvojených podláh LINDNER NORTEC COMFORT z dôvodu variability využitia dispozície 

a prispôsobenia vedenia káblov a podlahového vykurovania. 

 

      Podhľady: 

 

      V celom objekte sú použité podhľadové systémy GIPSOL realizované ako zavesené 

na nosnej konštrukcií stropu o ktorú sú pripevnené oceľovými hmoždinkami. Nosnú 

konštrukciu tvora CD a UD profily z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm. Budú použité 

sadrokartónové dosky Rigips RB (A). 

 

      Povrchové úpravy – exteriér: 

 

      Vonkajší povrch prevetrávanej fasády tvoria sklocementové dosky POLYCON  vo 

farebnom prevedení betónovo šedej. Na úpravu soklov sa použije jemnozrnná omietka 

MARMOLIT vo farebnom prevedení tmavosivej farby, označenej výrobcom M10.  

 

      Povrchové úpravy – interiér: 

 

       Všetky vnútorné omietky sú navrhnuté použitím systému KNAUF MP 75 F. Jedna sa 

o jednovrstvovú omietku určenú do priestorov s obvyklou vlhkosťou vzduchu. Ako maľba na 

omietky a podhľadové konštrukcie je použitý Primalex Plus bielej farby. 

 

      Obklady: 

 

      Keramické obklady SOUKUP sú navrhnuté v miestnostiach s mokrou prevádzkou, v 

kúpeľniach a sociálnych zariadeniach bytov, v sociálnych zariadeniach patriacich kanceláriám 

a v miestach kuchynských liniek. Sú zhotovené do výšky 2500 mm od podlahy. Rozmery 

obkladu sú 300 x 300 mm, v oblasti kuchynských liniek 100 x 100 mm. 

 

       



 

29 
 

Preklady: 

 

      Preklady použité vo výplňovom murive hr. 200 mm nad dverami sú 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/200 o rozmeroch 200 x 123 x 2025 mm a 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/200 o rozmeroch 200 x 123 x 1250 mm. Preklady 

v priečkach hr. 150 mm a vo vnútorných deliacich stenách hr. 300 mm sú 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/150  o rozmeroch 150 x 123 x 1250 mm. Všetky 

vápennopieskové preklady sú lepené na tenkovrstvovú lepiacu maltu určenú na 

vápennopieskové tvárnice. 

 

     Prievlaky: 

 

      Železobetónové prievlaky sú zabezpečujúce tuhosť konštrukcie a slúžiace k 

podopreniu schodiska a kotveniu presklených stien, sú monolitické z betónu C20/25 o 

rozmeroch 400 x 300 x 4900 mm a sú uložené na nosných železobetónových stĺpoch skeletu. 

 

      Výplne otvorov: 

 

      Sú použité okná a presklené steny, ktoré spĺňajú normou stanovené tepelné, akustické 

a bezpečnostné požiadavky. Okenné otvory a presklené steny sú navrhnuté od výrobcu 

FINSTRAL. Je požito viacero typov a to pevné, otváravo-sklopné a otvárave. Výplň 

konštrukcie tvorí dvojsklo s tepelnou ochranou Plus Valor, 28mm, Ug 1,1 W/m2K. Rám tvorí 

plastový viackomorový profil (bližšia špecifikácia viď výpis výplne otvorov v projektovej 

dokumentácií). Žalúzie s lamelami sú umiestnené v chránenom priestore medzi izolačným 

dvojsklom a kombinovaným sklom, ktoré ma ochrannú funkciu žalúzií a pre potreby čistenia 

je možné jeho otvorenie.  Žalúzie budú ovládané elektricky. 

 

      Dvere: 

 

      Dvere budú splňovať tepelné, akustické, protipožiarne a bezpečnostné požiadavky. 

Hlavné vstupné dvere do objektu sú riešené v rámci presklenej steny. Jedná sa o posuvné, 

elektrické dvere SPEDOS. Vedľajšie vstupné dvere do objektu spĺňajú tepelné a bezpečnostné 

požiadavky. Dvere v spoločných priestoroch sú drevené osadené do oceľovej zárubne. Na 

dvere vymedzujúce požiarne úseky sú kladené protipožiarne požiadavky. Vstupné dvere do 
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bytov a kancelárií budú bezpečnostné. Interiérové dvere v bytoch a kanceláriách sú drevené, 

osadené v drevenej zárubni. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo výpise otvorov v projektovej 

dokumentácií.  

 

 

      Tepelné a zvukové izolácie: 

 

      Tepelnú izoláciu obvodového plášťa tvoria hydrofóbne dosky ISOVER fdpl sv  v 

hrúbke 200 mm. Ako tepelná a akustická izolácia do podláh je použitý ISOVER v hrúbke 60 

mm. Tepelnú izoláciu strechy tvorí EPS 100S v hrúbke 240 mm. 

     

      Práce PSV: 

 

      Dodávka okien a dverí: 

 

      Pred začatím výroby je potrebné presné zameranie otvorov na stavbe. Okenné otvory 

sú bližšie špecifikované vo výpise výplní otvorov v projektovej dokumentácií. 

 

      Klampiarske výrobky:  

 

      Klampiarske výrobky z titanzinkového plechu sú bližšie špecifikované vo výpise 

klampiarskych výrobkov v projektovej dokumentácií. 

 

      Zámočnícke výrobky: 

 

      Zámočnícke výrobky sú vyrobené z ocele a sú bližšie špecifikované vo výpise 

klampiarskych výrobkov v projektovej dokumentácií.  

 

      Truhlárske výrobky: 

 

      Truhlárske výrobky sú bližšie špecifikované vo výpise truhlárskych výrobkov v 

projektovej dokumentácií 
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d)   Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

      Technická infraštruktúra: 

 

      Polyfunkčný objekt bude napojený na technickú infraštruktúru, ktorá je vedená 

Opavskou cestou. Jedná sa o siete: verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrické vedenie 

NN, teplovodné potrubie. 

 

      Dopravná infraštruktúra: 

 

      Objekt je prístupný z ulice 17. listopadu napojený na túto komunikáciu novou 

obojsmernou komunikáciou. 

 

  e)   Riešenie technickej, dopravnej infraštruktúry a dopravy v pokoji 

 

     Inžinierske prípojky budú realizované podľa projektovej dokumentácie napojením na 

stávajúce inžinierske siete vedené Opavskou cestou.   

     Dopravu v pokoji rieši parkovacia plocha patriaca polyfunkčnému objektu na 

severovýchodnej strane prístupná z ulice 17. listopadu. Celkovo je navrhnutých 24 

parkovacích miest, z toho dve miesta pre imobilných.  

 

f)   Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 

 

      Navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie počas výstavby 

a ani po celú dobu svojho používania. Odpady ktoré budú vznikať pri výstavbe a počas 

užívania objektu budú odvezené na riadenú skládku. Počas užívania objektu sa bude dbať na 

triedenie odpadu. Odvoz a likvidácia odpadu bude v súlade so zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., (a v neskorších zneniach), v ktorej je stanovený 

katalóg a zoznam nebezpečných odpadov. 

      Stavba počas realizácia a ani počas užívania nebude zdrojom nadmerného hluku, 

škodlivín, prachu a nedôjde ani k nadmernému zaťaženiu dopravnej infraštruktúry v okolí 

stavby. 
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g)   Riešenie bezbariérového používania nadväzujúcich verejne prístupných 

plôch a komunikácií 

 

      Okolie stavby je rovnako ako celý objekt riešené podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkovacia 

plocha obsahuje dve parkovacie miesta pre imobilné osoby umiestnené najbližšie k vstupu do 

objektu. Šírky chodníkov a ich sklony spĺňajú požiadavky vyhlášky. Výškové rozdiely 

komunikácií sú do 20 mm. Komunikácia pre peších bude zabezpečená dôsledne vodiacou 

líniou pre zrakovo postihnuté osoby. Pri hranici chodníka s cestnou komunikáciou v mieste 

prechodu budú varovné pásy s výrazne hmatovo odlišného materiálu. Označenie presklených 

plôch stavby sa zrealizuje podľa vyhlášky. 

 

      h)   Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do 

projektovej dokumentácie 

      

      Bola prevedená len vizuálna obhliadka staveniska. Ostatné prieskumy nie sú 

predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

i)   Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodeticky referenčný polohový 

a výškový systém 

 

      Ako podklad pre vytýčenie stavby sa použije vytyčovací výkres, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie. Podkladom pre vytyčovací výkres boli údaje dostupné z 

www.cuzk.cz a územného plánu mesta Ostrava. Na vytýčenie bude použitý súradnicový 

systém S-JTSK. Vytýčenie stavby prevedie oprávnený geodet. 

 

j)   Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty 

a technologické prevádzkové súbory 

 

     Členenie stavby je znázornené na výkrese situácie v projektovej dokumentácií. 

Predmetom riešenia bakalárskej práce je časť objektu označená ako S01. 

 

       

 



 

33 
 

k)   Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby 

 

      Počas výstavby a ani počas užívania stavby, nebude mať objekt negatívny vplyv na 

okolité pozemky a stavby. 

 

       l)  Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov 

 

      Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov bude v súlade so zákonom č. 262/2006 

Sb., zákoník práce a zákonom č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (a v pozdějším znění). Jednotlivé stavebné práce musia vykonávať osoby oprávnené a 

spôsobilé vykonávať danú prácu. Všetci pracovníci musia podstúpiť školenie BOZP a musia 

byť vybavení predpísanými ochrannými pomôckami a prostriedkami v závislosti na 

vykonávanú činnosť. 

 

3.2   Mechanická odolnosť a stabilita 

 

      Výpočet statiky nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. Pre zaistenie 

mechanickej odolnosti a stability je potrebný statický výpočet, ktorý bude realizovaný 

autorizovaným statikom. Stavba musí počas celej svojej životnosti spĺňať podmienky na 

mechanickú odolnosť a stabilitu. Takisto musí byť zaistená odolnosť voči dynamickému 

zaťaženiu a pretvoreniu. Mechanická odolnosť a stabilita musí byť zaistená aj v priebehu 

výstavby.  

 

      3.3   Požiarna bezpečnosť a stabilita 

 

      Požiarna bezpečnosť nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. Dokumentáciu o 

ochrane pred požiarom spracuje autorizovaný technik požiarnej ochrany. 

      Nosné konštrukcie pri vzniku požiaru musia splňovať požiadavky na zachovanie 

stability. Konštrukcie ktoré vymedzujú požiarne úseky, alebo sú v bezprostrednom ohrození 

pri vzniku požiaru musia byť ošetrené tak, aby ich požiarna odolnosť bola zachovaná po dobu 

potrebnú k úniku a zásahu požiarnych zložiek.  

      Pre zaistenie rýchlej a bezpečnej evakuácie osôb a zvierat, musí byť budova rozdelená 

na požiarne úseky.  
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      Odstupové vzdialenosti ostatných objektov sú dostatočné na to aby sa zabránilo 

šíreniu ohňa.  

      Stavba je dobre prístupná rýchlemu zásahu jednotiek požiarneho zboru. 

 

      3.4   Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 

      Užívanie a prevádzka stavby nebude negatívne vplývať na životné prostredie. Stavba 

je navrhnutá v súlade so zákonom č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonom č. 

185/2001 Sb., o odpadech, zákonom č. 254/2001  Sb., o vodách, zákonom 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.  

      Stavba nebude zaťažovať okolie prachom, hlukom a ani zvýšeným dopravným 

zaťažením. 

      Vozidla vychádzajúce zo staveniska musia byť riadne očistené. V prípade znečistenia 

pozemnej komunikácie dodávateľ zaistí jej očistenie. 

      Návrh vychádzal z noriem a právnych predpisov udávajúcich podmienky osvetlenia, 

vetrania, ochrany proti hluku, vykurovania, povrchu materiálov a ďalších. 

 

      3.5   Bezpečnosť pri používaní 

 

      Bežné užívanie riešeného stavebného objektu nevystavuje osoby nebezpečiu úrazu. 

Schodisko v časti, kde hrozí úraz pádom je zabezpečené zábradlím do výšky 1m. Je dôležité 

počas celej životnosti objektu dbať na údržbu všetkých konštrukcií u ktorých je potrebná, 

povrchových úprav a prevádzky budovy. Čistenie presklených stien bude vykonávané 

spôsobilými osobami istenými proti úrazu pádom. Užívateľ stavby dostane príručku na 

správnu a bezpečnú obsluhu všetkých zariadení, ktorými objekt disponuje. 

 

      3.6   Ochrana proti hluku 

 

      Stavba je navrhnutá tak, aby splňovala požiadavky ČSN 73 0532. Jedná sa o akustickú 

ochranu proti hluku v budovách a posúdenie akustických vlastností stavebných výrobkov.  

      Všetky technické zariadenia zabudované v riešenom objekte spôsobujúce hluk a 

vibrácie musia byť navrhnuté s ohľadom na maximálne tlmenie hluku a vznikajúceho 

prenosom vibrácií konštrukciou. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú navrhnuté tak aby sa v 

čo najväčšej miere zabránilo kročajovej nepriezvučnosti. Medzi bytmi, kanceláriami a 
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priestormi s rozdielnou prevádzkou sa nachádzajú steny s požadovanými akustickými 

vlastnosťami. Ochranu hluku z exteriéru zaisťuje obvodový plášť a okná, u ktorých bol 

kladený vysoký dôraz na ochranu proti hluku z exteriéru.   

 

      3.7   Úspora energie a ochrana tepla 

 

      Návrh objektu je v súlade s ČSN 73 0540-2, tepelná ochrana budov a s vyhláškou č. 

148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Návrh opláštenia budovy, strechy a riešenie 

všetkých zložitých detailov dbá na to aby nedochádzalo k nežiadúcim únikom tepla, alebo k 

nadmernému prehrievaniu vnútorných priestorov. 

 

3.8   Riešenie prístupu a používanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 

 

      Návrh stavby je v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavne vstupy do objektu tvoria 

posuvné elektrické dvere s dostatočnou svetlou šírkou a s potrebným označením. Pred 

vstupom do objektu sa nachádza spevnená plocha 6,7 x 12,3 m. Pohyb osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu zabezpečuje výťah OTIS s rozmermi kabínky 1100 x 1400 mm s 

možnosťou prepravy jedného invalidného vozíka. Na 2. až 6. NP, kde sa nachádzajú 

kancelárske priestory, v ktorých je umožnené pracovať aj imobilným osobám sa nachádzajú 

záchody pre imobilné osoby.  

 

      3.9   Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

 

      Objekt vzhľadom ku svojej polohe je vystavený zvýšenému zaťaženiu hlukom od 

križovatky Opavskej cesty a ulice 17. listopadu. Tento problém rieši kvalitné opláštenie 

budovy s použitím okien so schopnosťou zabránenia šírenia hluku prenikajúcemu z exteriéru.  

      Hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou základovej špáry, preto nie sú 

potrebné opatrenia proti tlakovej vode. Stavba sa nenachádza na území ovplyvnenom banskou 

činnosťou a ani v oblasti ochranných pásiem. Radónove riziko nebolo zistené a prípadné 

nízke hodnoty radonového žiarenia zachytí navrhnutá hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. 
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3.10  Ochrana obyvateľstva 

 

      Objekt nebude negatívne vplývať na obyvateľstvo. Oplotenie bude realizované iba 

počas výstavby v súlade s predpismi BOZP. 

 

      3.11  Inžinierske stavby 

 

      a)   Odvodnenie stavby vrátane zneškodnenia odpadových vôd 

 

      Splašková a dažďová voda budú z objektu odvedené kanalizačnou prípojkou PVC 200 

do verejnej kanalizácie, ktorá je vedená Opavskou cestou. 

 

      b)   Zásobovanie vodou  

      

      Zásobovanie objektu pitnou vodou je realizované pomocou vodovodnej prípojky 

napojenej na verejný vodovod, ktorý je vedený Opavskou cestou.  

 

      c)   Zásobovanie energiami  

 

      Objekt bude napojený podzemnou prípojkou na nízkonapäťové vedenie spoločnosti 

ČEZ, ktoré je vedené Opavskou cestou. 

 

      d)   Riešenie dopravy 

 

      Riešený pozemok je napojený zo severovýchodnej strany novou obojsmernou 

asfaltovou prípojkou na ulicu 17. listopadu, kde je situovaný vjazd na asfaltovú parkovaciu 

plochu objektu, ktorý slúži aj ako vjazd určený pre zásobovanie objektu. Objekt je prístupný 

aj z Opavskej ulice. Pre jednotky požiarneho zboru je možnosť prístupu k objektu zo všetkých 

strán.  
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e)   Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav 

 

      Spevnená plocha určená pre dopravu v pokoji, je riešená ako asfaltová plocha 

ohraničená obrubníkmi a napojená na príjazdovú komunikáciu. Rovnako aj obslužná 

komunikácia a zásobovacia plocha so státím pre popolnice je z asfaltu, po obvode ohraničená 

betónovým obrubníkom. Nové chodníky a spevnená plocha pred vstupom do objektu sú 

vydláždené zo zámkovej dlažby.  

     Vzrastlá zeleň, ktorá nebráni výstavbe stavebného diela, bude ponechaná. Po dokončení 

stavby bude potrebná úprava terénu. Upravený terén sa vysadí novými trávnatými kobercami.  

 

      f)   Elektronické komunikácie    

    

      Stavba bude napojená na telefónnu linku s internetom vysokého štandardu ADSL. 

 

      3.12  Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavby 

 

      Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

 

4.   C. Situácia stavby 

 

       Koordinačná situácia je súčasťou projektovej dokumentácie 

 

 

5.   D. Dokladová časť 

 

      a)   Stanoviska, posudky a výsledky jednaní vedených v priebehu spracovania 

          projektovej dokumentácie 

 

      Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 
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b)   preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení s 

energiami 

 

      Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 

 

6.   E.  Zásady organizácie výstavby 

 

6.1   Technická správa 

a)  Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy staveniska, 

jeho oplotenie, trvalé deponie a medzideponie, príjazdy a prístupy na 

stavenisko 

b)   Významné siete technickej infraštruktúry 

c)   Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie staveniska a pod. 

d)   Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb, vrátane nutných 

úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

e)   Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany verejných záujmov 

f)   Riešenie zariadenia staveniska vrátane využitia nových a pôvodných objektov 

g)   Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúcich ohlásenie 

h)  Stanovenie podmienok pre zhotovovanie stavby z hľadiska bezpečnosti a 

ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

podľa zákona § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zaistení ďalších podmienok 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

i) Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 

j) Orientačné lehoty výstavby 

 

 

      a)   Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy 

staveniska, jeho oplotenie, trvalé deponie a medzideponie, príjazdy a 

prístupy na stavenisko 

 

      Polyfunkčný objekt sa nachádza v mestskom obvode Ostrava Poruba a rozprestiera sa 

na parcelách 4415/1 a 4414, ktorých celková výmera je 5 150 m2. Na pozemku sa v mieste 

výstavby nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré je potrebné pre začatím prác odstrániť. Prevýšenie 

pozemku je 5 metrov na 100 metrov, preto sú potrebné pred začatím výkopových prác úpravy 
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terénu. Zemina z terénnych úprav bude uložená na určenom mieste na stavenisku rovnako ako 

deponie ornice. Časť zeminy z výkopových prác sa uloží na pozemku a použije sa na 

neskoršie zásypy a úpravy terénu, zvyšná zemina bude odvezená na vopred určené miesto. 

Zariadenie staveniska bude realizované iba na príslušnom pozemku a nebude zasahovať na 

okolité pozemky. Stavenisko bude počas prác z dôvodu ochrany materiálov a strojov oplotené 

dočasným oplotením. Prísun materiálu bude zabezpečený z ulice 17. listopadu pomocou 

komunikácie, ktorá po dokončení prác bude slúžiť ako prístupová komunikácia k objektu.  

 

      b)   Významné siete technickej infraštruktúry 

 

      Na pozemku sa nenachádzajú žiadne významné siete technickej infraštruktúry. 

 

c)   Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie staveniska a 

pod. 

 

      Súčasťou zariadenia staveniska je vybudovanie provizórnej prípojky vody, ktorá bude 

napojená z verejnej vodovodnej siete. Takisto bude zriadená elektrická prípojka nízkeho 

napätia napojená na verejnú elektrickú sieť s elektromerom a s rozvodnou skriňou odkiaľ 

budú vedené prípojky na dočasné odberné miesta. Odvodnenie staveniska bude realizované 

pomocou provizórneho drenážneho systému. Odpady ktoré budú vznikať v priebehu výstavby 

budú likvidované a odvážané podľa platných noriem.  

 

d)   Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb, vrátane 

nutných úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

      Musia byť splnené požiadavky staveniska v súlade so zákonom č 262/2006 Sb., 

zákoník práce, so zákonom č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a zákonom č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Ďalej musí byť rešpektované nariadenie 

vlády č. 362/2005, omezení pojednávající o nebezpečí pádu z výšky. Pracovníci budú poučení 

podľa platných zákonov a vyhlášok BOZP a vybavení potrebnými ochrannými prostriedkami 

a pomôckami. 
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      Zhotoviteľ stavby je povinný stavenisko zabezpečiť tak, aby bol zamedzený prístup 

nepovoleným tretím osobám do priestoru staveniska. Stavenisko bude riadne značené 

bezpečnostnými značkami a prvkami. 

 

e)   Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany verejných 

záujmov 

 

      Stavenisko musí byť usporiadané tak aby nedošlo k situáciám, ktoré by mohli narušiť 

plynulosť výstavby. Bude spracovaná dokumentácia usporiadania staveniska, ktorá nie je 

predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

f)   Riešenie zariadenia staveniska vrátane využitia nových a pôvodných 

objektov 

 

      Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne pôvodné objekty. Nové objekty, ktoré 

sú potrebné pre skladovanie materiálov a ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, 

prípadne uskladnenie strojov budú situované v severozápadnej časti staveniska, kde sa budú 

nachádzať aj mobilné sociálne zariadenia a kontajnery. 

 

      g)   Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúcich ohlásenie 

 

      Ohlásenie budú vyžadovať unimobunky, ktoré budú slúžiť ako administratívne 

pracovisko pre stavbyvedúceho a dodávateľov. Ohlásenie bude potrebné aj pre stavebný 

žeriav. Ostatné stavby ohlásenie nepotrebujú. 

 

h)   Stanovenie podmienok pre zhotovovanie stavby z hľadiska bezpečnosti 

a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 

stavenisku podľa zákona § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

      Všetci pracovníci na stavbe budú preškolení podľa platných podľa zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak ako vyplýva zo 

zmien vykonaných v zákonoch č. 362/2007 Sb., a č. 189/2008 Sb., a podľa ďalších platných 
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zákonov BOZP. Musia byť dodržané všetky technologické predpisy, postupy, a predpisy 

BOZP, podľa nárokov oprávnených osôb, projektanta, autorského a štátneho dozoru. 

Podrobný plán BOZP nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

      

i)   Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 

      

      Práce prebiehajúce na stavbe nebudú zdrojom znečisťovania ovzdušia. Pri výjazde 

automobilov zo staveniska je potrebné ich dôkladné očistenie. Je potrebné dbať na dodržanie 

zákona č. 364/2004 Sb., o vodách aby sa zabránilo znečisteniu podzemných vôd odpadovými 

vodami zo stavby. Do staveniska nezasahujú ochranné pásma a ani sa na ňom nevyskytujú 

žiadne chránené dreviny. Dreviny ktoré budú počas výstavby odstránené, budú po dokončení 

stavby nahradené novými. Zaobchádzanie s odpadmi bude v súlade so zákonom o odpadoch. 

Budú uložené na stavenisku na určenej skládke zabezpečenej proti úniku škodlivín. O ich 

likvidáciu sa postará zhotoviteľ stavby. Ďalej zhotoviteľ dbá o to aby sa počas výstavby čo 

najmenej znehodnotilo životné prostredie. 

 

      j)   Orientačné lehoty výstavby 

 

Zahájenie výstavby polyfunkčného domu: 10/2013 

Ukončenie výstavby polyfunkčného domu: 10/2015 

Celková doba trvania výstavby: 24 mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

42 
 

7.  F. Dokumentácia stavby 

 

7.1    Architektonické a stavebne technické riešenie 

        7.1.1   Technická správa  

a) Účel objektu 

b) Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného 

riešenia a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia 

prístupu a užívania objektu osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

c)   Kapacity, úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavané plochy 

d)  Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe 

na používanie objektu a jeho požadovanú životnosť 

e)  Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplne otvorov 

f)  Spôsoby založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko 

geologického a hydrogeologického prieskumu 

g)  Vplyv objektu a jeho používania na životné prostredie a riešenie 

prípadných negatívnych vplyvov 

h)   Dopravné riešenie 

i)   Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu 

j)   Výkresová časť viď. projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby 

                    7.1.2    Výkresová časť 

      

7.2   Stavebne konštrukčná časť 

                     7.2.1   Technická správa  

            a)   Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby 

  b)   Navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky 

c)   Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 

návrhu nosnej konštrukcie 

 d)   Návrh zvláštnych, nezvyčajných konštrukcií, konštrukčných detailov, 

                technologických postupov 

e)   Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť 

stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 

f)   Zásady pre vykonávanie búracích a podchycovacích prác a 

spevňovacích konštrukcií či prestupov 
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            g)   Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 

h)  Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre realizáciu 

stavby, prípadne dokumentácie zabezpečované jej zhotoviteľom. 

 7.3    Požiarne bezpečnostné predpisy 

7.4    Technika prostredia stavieb 

      

    

7.1    Architektonické a stavebne technické riešenie 

 

7.1.1   Technická správa  

 

a)  Účel objektu 

 

      Polyfunkčný dom je určený na bývanie, administratívu a z malej časti na komerčné 

účely. Pomer plochy obytných a kancelárskych častí je jedna k jednej. Komerčné priestory 

tvoria len malú časť v prízemí objektu.  

      Pozemok je v miernom svahu. Výškové rozdiely budú korigované dodatočnou 

úpravou svahovania terénu. Súčasťou objektu je aj parkovacia plocha, obslužná komunikácia 

a príslušné spevnené plochy.  

 

b)   Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu a 

užívania objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

      Urbanistické riešenie: 

 

       Urbanistické riešenie objektu spočíva v dôkladnom skúmaní štruktúry urbanizmu 

mestského obvodu Ostrava Poruba. Táto časť mesta je vybudovaná v architektonickom štýle 

socialistického realizmu. Tvar objektu nijako nenarušuje tento unikátny urbanistický celkom, 

ale snaží sa ho doplniť a pokračovať v jeho rozširovaní a predĺžení bulváru Opavskej cesty. 

Hmota priamo reaguje na protiľahlú budovu, ktorú osovo zrkadlí a tak vytvára v okolí 

križovatky Opavskej cesty a Ulice 17. listopadu štvorcové námestie. 
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Architektonické riešenie: 

 

      Návrh formy objektu je výsledkom Ateliérovej tvorby II. Filozofia architektonického 

riešenia spočíva v prestriedaní kancelárskych a obytných priestorov jednak v podlažiach nad 

sebou, tak i podľa osy symetrie. Toto riešenie zabezpečí rovnomernú ,,obývanosť“ objektu 

počas 24 hodín denne. Dispozícia objektu je navrhnutá s ohľadom na svetové strany. Všetky 

denné miestnosti obytných priestorov a okenné otvory kancelárskych priestorov sú 

orientované na slnečné svetové strany prevažne na juhovýchod a juhozápad. Architektonický 

návrh zohľadňuje aj potreby denného osvetlenia. Bytové priestory v ktorých je svetlo 

potrebné z hmoty vystupujú a naopak kancelárske priestory, kde treba zabrániť prehrievaniu, 

sú do hmoty zapustené. Tento fakt výrazným spôsobom ovplyvňuje celkovú formu hmoty. 

 

      Funkčné riešenie:  

 

      Obytná a administratívna funkcia objektu spočíva v vzájomnom prestriedaní týchto 

priestorov po jednotlivých podlažiach. Hlavné vstupy do objektu sú orientované z 

juhovýchodnej a z juhozápadnej strany. V podlažiach 2. až 6. NP sú na každom podlaží 

navrhnuté dve samostatné bytové jednotky. Jedná sa o jeden dvojizbový a jeden trojizbový 

byt. Takisto sa na každom podlaží nachádzajú dve samostatné kancelárske plochy, ktorých 

podlahová plocha je približne rovnako veľká.  Byty aj kancelárie sú orientované na slnečné 

svetové strany, prevažne na juhovýchod a juhozápad. Priestory sú dostatočne odvetrané 

priamym, alebo nepriamym vetraním. Vertikálny pohyb zabezpečuje schodisko spoločné pre 

kancelárske aj administratívne priestory a taktiež dva výťahy z ktorých je jeden schopný 

prepravy imobilných osôb. Schodisko, výťahy a vnútorné komunikácie ku kanceláriám a 

bytom sú umiestnené v samostatnej časti objektu na severozápadnej strane tak, aby 

vzdialenosti od vstupov do kancelárií a bytov boli čo najkradšie. 

 

      Dispozičné riešenie riešenej časti objektu: 

 

      V 1. NP riešenej časti sa nachádza vstupná hala so schodiskom a výťahmi a dve 

samostatné plochy na komerčné využitie so samostatnými vstupmi a sociálnymi zariadeniami 

a skladovými priestormi. 2. NP riešenej časti objektu je zhodné so 4. a 6. NP a nachádzajú sa 

na ňom dve samostatné bytové jednotky a sociálne zariadenia pre kancelárske priestory, ktoré 

sú v neriešenej časti objektu. Dispozícia trojizbového bytu pozostáva zo zádveria, WC, 
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chodby, kúpeľne, obývacej izby, detskej izby, spálne a kuchyne. Dispozícia dvojizbového 

bytu je zložená zo zádveria, WC, kúpeľne, chodby, spálne a kuchyne spojenej s obývacou 

izbou. 3. NP riešenej časti objektu je zhodné s 5. NP a nachádzajú sa tu dva samostatné 

kancelárke priestory, v ktorých je možné prispôsobiť dispozíciu podľa požiadaviek užívateľa. 

Každý kancelársky priestor má pevné jadro v ktorom je umiestnená kuchynka. Sociálne 

zariadenia sú spoločné pre oba kancelárske priestory a sú samostatne oddelené pre mužov a 

ženy. V sociálnych zariadeniach pre ženy je umiestnená kabínka pre imobilné osoby. Na 

poschodí sa nachádzajú aj vstupy do bytových jednotiek, ktoré sú v neriešenej časti objektu. 

 

      Vegetačné úpravy okolia: 

 

      Po dokončení výstavby bude potrebná úprava okolitého terénu. Na úpravy terénu bude 

použitá ornica zhrnutá pred začatím stavebných prác a zemina z výkopových prác. Namiesto 

vzrastlých drevín, ktoré boli odstránené z dôvodu bránenia výstavbe, budú vysadené nové 

dreviny a to v časti medzi parkovacou plochou a ulicou 17. listopadu. Ostatné plochy 

upraveného terénu budú vysadené trávnatým kobercom.  

 

      Prístup a užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: 

 

      Objekt počíta s možnosťou užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Parkovacia plocha disponuje dvoma státiami pre automobily osôb so zníženou 

schopnosťou pohybu. Šírky, sklony, výškové prestupy a hmatové označenia chodníkov sú 

navrhnuté podľa príslušnej normy. Vstupy do objektu majú dostatočnú šírku a potrebné 

označenia. Objekt je riešený ako bezbariérový. Vertikálnu prepravu imobilných osôb 

zabezpečuje výťah navrhnutý na prepravu jedného invalidného vozíka. Na každom poschodí 

je umiestnené WC pre imobilné osoby v prípade, že by takáto osoba vykonávala prácu v 

niektorom z kancelárskych priestorov.  

 

c)  Kapacity, úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavané plochy 

 

Obostavaný priestor riešenej časti:                                     6718 m3 

Zastavaná plocha celého objektu:                                      455 m2 

Plocha pozemku:                                                                 5150 m2 

Počet bytových jednotiek v riešenej časti:                          6 
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Celková plocha bytových jednotiek v riešenej časti:          651 m2 

Počet administratívnych priestorov v riešenej časti:           4   

plocha administratívnych priestorov v riešenej časti:        434 m2 

Počet komerčných priestorov:                                             2 

Plocha komerčných priestorov:                                           138 m2 

 

      Objekt je orientovaný na svetelné svetové strany. Byty aj kancelárske priestory sú 

prevažne orientované na juhovýchod a juhozápad. Na severnej strane objektu sú umiestnené 

komunikačné priestory. Bytové a kancelárske priestory sú dostatočne osvetlené. Okolitá 

vzrastlá zeleň a ani zástavba nebránia priamemu osvetleniu. Pred prehrievaním vnútorných 

priestorov sú kancelárske priestory čiastočne chránené zapustením okenných otvorov do 

vnútra dispozície, čím vzniká tienenie od previslých konštrukcií obytných priestorov. Avšak 

aby sa zabránilo úplnému prehrievaniu kancelárskych ako i obytných priestorov, sú navrhnuté 

medziskelné žalúzie ovládané elektronicky.  

 

d)   Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na 

používanie objektu a jeho požadovanú životnosť 

 

      Stavba je nepravidelného pôdorysu, zloženého z približne 5 rovnakých štvorcov 10 x 

10 m usporiadaním pripomínajúcim písmeno „W“, je nepodpivničená, šesťpodlažná, s 

pultovou strechou. Základy tvoria prefabrikované pätky a základové pásy. Konštrukčný 

systém objektu je monolitický doskový skelet so skrytými prievlakmi stužený stužujúcimi 

jadrami. Konštrukciu strechy tvorí železobetónová doska. Strecha je jednoplášťová s 

odvodnením do vnútra dispozície. Skladba strechy je od certifikovaného výrobcu 

DEKTRADE. Okná a presklené steny sú plastové s hliníkovým opláštením z exteriéru od 

výrobcu FINSTRAL, vonkajšie vstupné dvere sú posuvné SPEDOS, dvere do bytov a 

kancelárií sú bezpečnostné, takisto ako aj dvere vymedzujúce požiarne úseky, interiérové 

dvere sú drevené. Podlahy v spoločných priestoroch, v priestoroch kancelárií ako i v 

priestoroch s mokrou prevádzkou tvorí keramická dlažba, podlahy v bytoch sú laminátové. 

Objekt je napojený na inžinierske siete, vodu, kanalizáciu, elektrinu a vykurovanie je 

napojené na teplovodné rozvody.  
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e)   Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplne otvorov 

 

      Tepelné izolácie: 

 

      V miestach, ktoré môžu najviac ovplyvniť energetickú náročnosť budovy boli 

vykonané tepelné posudky v programoch TEPLO 2010 a AREA 2010. Jedná sa o posudok 

obvodového plášťa zateplenia železobetónovej konštrukcie, obvodového plášťa zateplenia 

vápennopieskovej  tehly, strešnej konštrukcie a detailu u zapustenia presklenej steny v časti 

kancelárskych priestorov. Všetky požiadavky boli splnené.  

      Výplne okenných otvorov a presklených stien sú navrhnuté od certifikovaného 

výrobcu FINSTRAL s hodnotou Uw  =  1,1 W/m²K.  

 

      Hydroizolácie: 

 

      Ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je použitá izolácia GLASTEK 40 S, ktorá je 

schopná zachytiť aj prípadné nízke hodnoty radónového žiarenia. Na hydroizoláciu strechy je 

použitý ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (viď výpis skladieb konštrukcií). 

 

      Zvukové izolácie:  

 

      Izolácie podláh - viď výpis skladieb konštrukcií. Zvukovú izoláciu medzi bytovými a 

kancelárskymi priestormi zabezpečujú medzibytové steny z vápennopieskových tvárnic 

YTONG. 

 

f)   Spôsoby založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniérsko 

geologického a hydrogeologického prieskumu 

 

      Inžiniérsko geologický prieskum a hydrogeologický prieskum nie sú predmetom 

riešenia bakalárskej práce. Založenie objektu bolo navrhnuté na základe predpokladaných 

geologických a hydrogeologických pomerov na stavenisku.  
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g)   Vplyv objektu a jeho používania na životné prostredie a riešenie 

prípadných negatívnych vplyvov 

 

      Objekt neohrozuje životné prostredie. Technológie, ktoré budú použité pri výstavbe 

predstavujú miernu záťaž na okolie a prírodu. Pôvodná zeleň, ktorá nezasahuje do stavby 

objektu bude zachovaná v čo najväčšom rozsahu. Dreviny, ktoré budú počas stavby 

odstránené sa po dokončení stavby nahradia vysadením nových drevín. So vzniknutými 

odpadmi sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb., o odpadoch (a v pozdějších 

zněních). Odpady sa budú v čo najväčšej miere recyklovať.  

 

h)   Dopravné riešenie 

 

      Objekt je napojený na dopravnú infraštruktúru vlastnou obojsmernou prípojkou šírky 

6,5 m na ulicu 17. listopadu. Z tohto miesta je možný vjazd na parkovaciu plochu patriacu 

polyfunkčnému objektu a takisto napojenie na obslužnú komunikáciu objektu, ktorá je riešená 

ako jednosmerný okruh šírky 3,5 m s ohľadom na polomery otáčania nákladných automobilov 

do dĺžky 8 m. Povrch vozoviek a parkovacej plochy je z asfaltu. Parkovisko disponuje 24. 

parkovacími miestami.  

 

i)   Ochrana objektov pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

protiradónové opatrenia 

 

      Žiadne škodlivé vplyvy, ktoré by mohli ohrozovať stavbu sa vo vonkajšom prostredí 

nevyskytujú. Takisto sa nepredpokladá ani radónové riziko. 

 

 

j)   Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu 

 

      Opatrenia na stavbe musia zaistiť bezpečný výkon všetkých činností. Musia byť 

dodržané požiadavky z vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění pozdějších předpisů.  
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7.1.2   Výkresová časť 

 

      Výkresová časť je súčasťou prílohy. 

 

 

7.2   Stavebne konštrukčná časť 

  

         7.2.1   Technická správa  

 

a)   Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby 

 

Objekt je navrhnutý ako šesťpodlažný, nepodpivničený so skeletovým, doskovým 

konštrukčným systémom zhotoveným monoliticky zo železobetónu, betón triedy C20/25 

(výstuž podľa statika). Prievlaky sú skryté v úrovni stropnej dosky. Základové konštrukcie sú 

železobetónové prefabrikované pätky, po obvode a pod vnútornými stenami spojené 

prefabrikovanými železobetónovými pásmi. Schodisko je monolitické, doskové 

železobetónové z betónu C 20/25 (vystužené podľa návrhu statika). 

 

b)   Navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky 

 

miesto. Dno výkopu sa zhutní kamenivom frakcie 32 – 63 mm na únosnosť 0,2 MPa a 

pomocou drenáže, alebo strojným čerpadlom sa zaistí proti zhromažďovaniu vody. 

  

      Hydroizolácie: 

 

       Ako ochrana spodnej stavby proti prenikaniu zemnej vlhkosti je použitá hydroizolácia 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizoláciu strechy tvorí pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s bridličným posypom. Ako poistná hydroizolácia pri mokrom procese zhotovenia 

podláh sú použité PE fólie. Hydroizolácie budú realizované podľa smerníc výrobcov. 

 

      Izolácie proti radónu: 

 

      Na riešenom pozemku sa nepredpokladá zvýšený výskyt radónu, preto nebudú 

potrebné žiadne špeciálne izolácie. Postačujúca bude použitá hydroizolácia GLASTEK 40 
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SPECIAL MINERAL proti zemnej vlhkosti, ktorej parametre sú dostatočné na zachytenie 

prípadnej nízkej hodnoty radonového žiarenia. 

 

      Zvislé nosné konštrukcie: 

 

      Stĺpy skeletu majú štvorcový prierez 400x400 mm a sú usporiadané do pravidelného 

rastru 4,5 m a 5,5m. Tuhosť skeletovej konštrukcie zabezpečujú dve železobetónové jadrá v 

ktorých sú umiestnené výťahy. Stĺpy umiestnené samostatne vnútri dispozície na ktoré 

nenadväzujú priečky a ani iné konštrukcie budú z pohľadového betónu. Ostatné budú 

omietnuté interiérovou omietkou a stĺpy nachádzajúce sa na obvode objektu budú z vonkajšej 

strany obalené prevetrávanou fasádou. 

      

     Vodorovné nosné konštrukcie: 

 

      Stropné konštrukcie sú železobetónové dosky skeletu so skrytými prievlakmi. Trieda 

betónu je C20/25 (výstuž podľa návrhu statika). V železobetónových doskách sú ponechané 

otvory pre prestupy vnútorných inštalácií a schodiska. Hrúbka dosky je 300 mm. 

 

      Zvislé nenosné konštrukcie: 

 

      Po obvode konštrukcie je použité výplňové murivo z vápennopieskových tvárnic 

KALKSANDSTEIN 7DF/200 LP 200x248x248mm, ktorého funkcia je spoločne s 

prevetrávanou fasádou vytvoriť požadovanú tepelnoizolačnú obálku budovy. Medzibytové 

steny a steny deliace priestory s rozdielnou prevádzkou na ktoré sú kladené akustické 

požiadavky sú z vápennopieksových tvaroviek KALKSANDSTEIN 300x248x248mm. 

Vnútorné deliace priečky tvoria vápennopieskové tvarovky KALKSANDSTEIN KS - 

QUADRO E/150 1/4 fl. 150x248x248mm a 115x71x248 mm.  

      Všetky výplňové a aj vnútorné deliace steny z tvaroviek KALKSANDSTEIN sú 

lepené na tenkovrstvovú lepiacu maltu určenú na vápennopieskové tvárnice. 

  

      Strecha: 

 

      Nosnú konštrukciu strechy tvorí železobetónová monolitická doska zo skrytými 

prievlakmi hrúbky 300 mm, ktorá je zároveň stropom nad 6. NP.  Strecha je jednoplášťová, 
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plochá, zateplená s klasickým poradím vrstiev. Je použitá skladba strechy DEKROOF (viď 

výpis skladieb konštrukcií). Odvodnenie strechy je riešené dovnútra dispozície pomocou 

dvoch strešných vpustov ECOGUSS z polyméru DN 110 mm chránených proti vnikaniu 

nečistôt pozinkovanou mriežkou. Dažďová voda ja odvádzaná do kanalizácie. 

      Schodisko: 

 

      Schodisko je monolitické zo železobetónu s použitím betónu C20/25 (výstuž podľa 

návrhu statika), zložené zo štyroch výstupných ramien a troch podest. Schodisko má šírku 

stupňa 300 mm a z 1. NP do 2. NP výšku 168 mm. Stupne na prekonanie výškových 

rozdielov medzi ostatnými nadzemnými podlažiami majú výšku 165 mm (viď projektová 

dokumentácia – výpočet schodiska). Počet stupňov nástupného a výstupného ramena  na 1. 

NP je štyri z dôvodu väčšej konštrukčnej výšky vzhľadom k ostatným nadzemným 

podlažiam, kde počet stupňov týchto dvoch ramien je tri. Medziľahlé dve ramená majú vo 

všetkých podlažiach päť stupňov. Prvé nástupné rameno je uložené na prefabrikovanom 

základe a podeste (+ 0,840), ktorá je pravostranne votknutá do železobetónového stužujúceho 

jadra. Druhé rameno je zľava kolmé na nástupné rameno a jeho výstupná časť je uložená na 

podeste (+ 1,850) votknutej do železobetónového prievlaku. Nadväzujúce tretie rameno je 

ľavostranne kolmé na druhé rameno a vo výstupnej časti uložené na podestu (+ 2,690) 

votknutú do železobetónového jadra. Štvrté výstupné rameno je ľavostranne kolmé na 

predchádzajúce rameno a vo svojej výstupnej časti uložené na monolitickej železobetónovej 

konštrukcií stropu. Schodisko slúži na prekonanie celkovo piatich výškových úrovní. 

Povrchovú úpravu schodiska tvorí keramická dlažba s protišmykovou povrchovou úpravou 

(viď príloha skladby konštrukcií). Ochranu proti pádu tvorí nerezové zábradlie s nerezovým 

madlom kotvené pomocou oceľových kotiev ALZA votknutých zhora do železobetónových 

stupňov (viď výpis zámočníckych výrobkov). Výška zábradlia je 1000 mm. 

 

      Výťahy: 

 

      Objekt disponuje dvoma lanovými výťahmi OTIS bez strojovne umiestnenými v 

železobetónových šachtách. Väčší z výťahov je umiestený v šachte s rozmermi 1650 x 1725 

mm s rozmermi kabínky 1100 x 1400 mm s nosnosťou 630 kg s možnosťou prepravy jedného 

invalidného vozíka. Druhý výťah je umiestený v šachte s rozmermi 1550 x 1625 mm s 

rozmermi kabínky 1000 x 1300 mm s nosnosťou 480 kg. 
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   Obvodový plášť: 

 

      Obvodový plášť  budovy je riešený ako prevetrávaná fasáda FRONTECH (viď výpis 

skladieb konštrukcií). Zhotovenie prevedie výrobca podľa svojich certifikovaných postupov. 

Nosnú vrstvu tvorí hliníková zavesená kostra kotvená do železobetónových stĺpov a 

stropných dosiek a do výplňového muriva z vápennopieskových tvaroviek. Ako tepelná 

izolácia sú použité hydrofóbne dosky ISOVER FDPL SV kotvené pomocou tanierových 

hmoždiniek. Na tepelnej izolácií sa nachádza ochranná, difúzne otvorená fólia DELTA-

FASSADE S PLUS. Fasádne  dosky tvoria sklocementové dosky POLYCON vo farbe 

betónovo šedej. 

 

      Podlahy: 

 

      Skladby podláh sú uvedené vo výpise skladieb konštrukcií. Podlahy sú riešené tak, aby 

spĺňali akustické aj tepelné požiadavky. V kancelárskych priestoroch je použitý systém 

zdvojených podláh LINDNER NORTEC COMFORT z dôvodu variability využitia dispozície 

a prispôsobenia vedenia káblov a podlahového vykurovania. 

 

      Podhľady: 

 

      V celom objekte sú použité podhľadové systémy GIPSOL realizované ako zavesené 

na nosnej konštrukcií stropu o ktorú sú pripevnené oceľovými hmoždinkami. Nosnú 

konštrukciu tvora CD a UD profily z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm. Budú použité 

sadrokartónové dosky Rigips RB (A). 

 

      Povrchové úpravy – exteriér: 

 

      Vonkajší povrch prevetrávanej fasády tvoria sklocementové dosky POLYCON  vo 

farebnom prevedení betónovo šedej. Na úpravu soklov sa použije jemnozrnná omietka 

MARMOLIT vo farebnom prevedení tmavosivej farby, označenej výrobcom M10.  
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Povrchové úpravy – interiér: 

 

       Všetky vnútorné omietky sú navrhnuté použitím systému KNAUF MP 75 F. Jedna sa 

o jednovrstvovú omietku určenú do priestorov s obvyklou vlhkosťou vzduchu. Ako maľba na 

omietky a podhľadové konštrukcie je použitý Primalex Plus bielej farby. 

 

      Obklady: 

 

      Keramické obklady SOUKUP sú navrhnuté v miestnostiach s mokrou prevádzkou, v 

kúpeľniach a sociálnych zariadeniach bytov, v sociálnych zariadeniach patriacich kanceláriám 

a v miestach kuchynských liniek. Sú zhotovené do výšky 2500 mm od podlahy. Rozmery 

obkladu sú 300 x 300 mm, v oblasti kuchynských liniek 100 x 100 mm. 

 

      Preklady: 

 

      Preklady použité vo výplňovom murive hr. 200 mm nad dverami sú 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/200 o rozmeroch 200 x 123 x 2025 mm a 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/200 o rozmeroch 200 x 123 x 1250 mm. Preklady 

v priečkach hr. 150 mm a vo vnútorných deliacich stenách hr. 300 mm sú 

KALKSANDSTEIN, KS QUADRO 3 DF/150  o rozmeroch 150 x 123 x 1250 mm. Všetky 

vápennopieskové preklady sú lepené na tenkovrstvovú lepiacu maltu určenú na 

vápennopieskové tvárnice. 

 

     Prievlaky: 

 

      Železobetónové prievlaky sú zabezpečujúce tuhosť konštrukcie a slúžiace k 

podopreniu schodiska a kotveniu presklených stien, sú monolitické z betónu C20/25 o 

rozmeroch 400 x 300 x 4900 mm a sú uložené na nosných železobetónových stĺpoch skeletu. 

 

      Výplne otvorov: 

 

      Sú použité okná a presklené steny, ktoré spĺňajú normou stanovené tepelné, akustické 

a bezpečnostné požiadavky. Okenné otvory a presklené steny sú navrhnuté od výrobcu 
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FINSTRAL. Je požito viacero typov a to pevné, otváravo-sklopné a otvárave. Výplň 

konštrukcie tvorí dvojsklo s tepelnou ochranou Plus Valor, 28mm, Ug 1,1 W/m2K. Rám tvorí 

plastový viackomorový profil (bližšia špecifikácia viď výpis výplne otvorov v projektovej 

dokumentácií). Žalúzie s lamelami sú umiestnené v chránenom priestore medzi izolačným 

dvojsklom a kombinovaným sklom, ktoré ma ochrannú funkciu žalúzií a pre potreby čistenia 

je možné jeho otvorenie.  Žalúzie budú ovládané elektricky. 

 

      Dvere: 

 

      Dvere budú splňovať tepelné, akustické, protipožiarne a bezpečnostné požiadavky. 

Hlavné vstupné dvere do objektu sú riešené v rámci presklenej steny. Jedná sa o posuvné, 

elektrické dvere SPEDOS. Vedľajšie vstupné dvere do objektu spĺňajú tepelné a bezpečnostné 

požiadavky. Dvere v spoločných priestoroch sú drevené osadené do oceľovej zárubne. Na 

dvere vymedzujúce požiarne úseky sú kladené protipožiarne požiadavky. Vstupné dvere do 

bytov a kancelárií budú bezpečnostné. Interiérové dvere v bytoch a kanceláriách sú drevené, 

osadené v drevenej zárubni. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo výpise otvorov v projektovej 

dokumentácií.  

 

      Tepelné a zvukové izolácie: 

 

      Tepelnú izoláciu obvodového plášťa tvoria hydrofóbne dosky ISOVER fdpl sv  v 

hrúbke 200 mm. Ako tepelná a akustická izolácia do podláh je použitý ISOVER v hrúbke 60 

mm. Tepelnú izoláciu strechy tvorí EPS 100S v hrúbke 240 mm. 

     

      Práce PSV: 

 

      Dodávka okien a dverí: 

 

      Pred začatím výroby je potrebné presné zameranie otvorov na stavbe. Okenné otvory 

sú bližšie špecifikované vo výpise výplní otvorov v projektovej dokumentácií. 
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Klampiarske výrobky:  

 

      Klampiarske výrobky z titanzinkového plechu sú bližšie špecifikované vo výpise 

klampiarskych výrobkov v projektovej dokumentácií. 

 

      Zámočnícke výrobky: 

 

      Zámočnícke výrobky sú vyrobené z ocele a sú bližšie špecifikované vo výpise 

klampiarskych výrobkov v projektovej dokumentácií.  

 

      Truhlárske výrobky: 

 

      Truhlárske výrobky sú bližšie špecifikované vo výpise truhlárskych výrobkov v 

projektovej dokumentácií 

 

c)   Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 

návrhu nosnej konštrukcie 

 

Výpočet zaťaženia je predmetom statického výpočtu, ktorý nie je súčasťou bakalárskej 

práce. 

 

d)   Návrh zvláštnych, nezvyčajných konštrukcií, konštrukčných detailov, 

            technologických postupov 

 

 Pre stavbu nie sú vyžadujúce žiadne zvláštne postupy. 

 

e)   Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť 

stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 

 

 Pre postup práci nie sú vyžadujúce mimoriadne opatrenia za predpokladu dodržania 

platných technologických predpisov a ČSN. 
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f)   Zásady pre vykonávanie búracích a podchycovacích prác a spevňovacích 

konštrukcií či prestupov 

 

Nie je predmetom riešenia. 

 

            g)   Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 

 

 Realizácia stavby bude prebiehať dodávateľsky, tzn. že bude garantovaná odborným 

dozorom  

 

h)  Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre realizáciu 

stavby, prípadne dokumentácie zabezpečované jej zhotoviteľom. 

 

Nie sú 

 

7.3    Požiarne bezpečnostné predpisy 

 

 Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 

 

7.4    Technika prostredia stavieb 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 

 

 

8 .  Špecializácia - Architektonický detail 

 

      Je súčasťou výkresovej časti. 
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9 .  Záver 

 

      Cieľom bakalárskej práce s názvom „Polyfunkčný dom v Ostrave“ bolo vypracovanie 

čiastočnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby. Podkladom pre spracovanie tejto 

dokumentácie bola štúdia vypracovaná v ATT II a dokumentácia pre stavebné povolenie 

vypracovaná v predmete ATT Va. V rámci bakalárskej práce bol navrhnutý polyfunkčný 

dom, ktorý spĺňa všetky štandardy moderného bývania a zároveň disponuje kvalitnými 

kancelárskymi priestormi. Svojím urbanistickým riešením zapadá do jedinečného 

urbanistického celku Poruby, z polovice dvadsiateho storočia a architektonickým stvárnením 

otvára nové možnosti rozširovania tohto urbanistického celku s rešpektovaním jeho formy. 

      Pri vypracovaní tejto bakalárskej práce som nadobudol nové poznatky v oblasti 

navrhovania stavieb, ktoré mi budú prínosom do praxe. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť ŽB 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová   0,015       0,990   19,0 
   2  Železobeton 2   0,200       1,580   29,0 
   3  Isover FDPL SV   0,200       0,036   1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  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  =   0,30 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť-tehla 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990   19,0 
   2  Ytong Silka  0,200       1,050   7,0 
   3  Isover FDPL SV  0,200       0,036   1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  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  =   0,30 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strešná konštrukcia 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,300       1,580   29,0 
   2  Glastek AL 40  0,004       0,170   375000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,260       0,037   30,0 
   4  Glastek 30  0,0042       0,210   50000,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  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 =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,231 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,231 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0047 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

  

 


