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1. Úvod 

Obsahem bakalářské práce je návrh Sportovního a lezeckého centra Alexander,které 

je součástí urbanistického návrhu  Centra volného času Alexander. Bakalářská práce řeší nově 

navrženou část objektu s hlavním vstupem a prostory pro sportovní činnost. Centrum 

volnočasových aktivit je navrženo v areálu bývalého dolu Alexander v Ostravě – Kunčičkách 

a jeho součástí jsou nově navržené objekty i stávající objekty vysoké historické hodnoty, 

kterým byla přiřazena nová funkce.  

Návrh je výsledkem urbanistické studie Ateliérové tvorby III, kdy byl řešen areál 

dolu Alexander. Zde jsme společně s kolegy Kateřinou Durdiakovou a Janem Blahutem měli 

za úkol najít nové využití pro historicky významný, ale zanedbaný a chátrající důl Alexander 

a vypracovat urbanistický návrh Centra volného času. Našim hlavním cílem bylo do areálu 

vnést život a zachovat historicky významnou kompozici čestného dvora.  

Dalším stupněm projektu byl návrh architektonické studie v Ateliérové tvorbě IV, 

kdy byl již řešen konkrétně zadaný objekt. Mým zadáním bylo sportovní a lezecké centrum, 

které se mělo stát součástí jedné ze stávajících budov, a které mělo stát na počátku 

urbanistické osy dolu. Při zpracování bakalářské práce bylo nutné udělat změny v dispozicích 

objektu, protože původní návrh provozně nevyhovoval. V bakalářské práci je řešena pouze 

nová část objektu, se vstupem a prostorem pro lezeckou stěnu, fitness centrem, tělocvičnou a 

pracovnami. 

Bakalářská práce je vypracována dle rozsahu zadání bakalářské práce – do úrovně 

prováděcí dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

2.1 Charakter města Ostrava 

Město Ostrava leží na severovýchodě České republiky, na hranici mezi Moravou  

a Slezskem,na soutoku čtyř řek Ostravice, Odry, Lučiny a Opavya poblíž hranice s Polskem. 

Se svými téměř 800 000 obyvateli se jedná o třetí největší město České republiky, skládá se 

z celkem se 23 městských obvodů a je zde sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Ostrava je významným univerzitním, ale hlavně průmyslovým městem. Město je 

charakteristické svou budovou městské radnice, socialistickou architekturou Ostravy – Poruby 

a v neposlední řadě četnými brownfieldy1, jako pozůstatky po průmyslové historii města. 

Jedná se o oblast dolních Vítkovic, která se dnes prostřednictvím kulturních akcí vracejí zpět 

do života, ale také o množství pozůstatků dolů pro těžbu uhlí, které jsou dnes uzavřeny 

a chátrají. Tyto oblasti mají ovšem svou historickou hodnotu. Důl Alexander patří mezi 

takové historicky významné brownfieldy1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Brownfield je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se 

obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují 

se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, krádeže kovů) a 

ekologickou zátěží.[1]  
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2.2 Charakter místa ve městě 

Centrum volného času Alexander se nachází v areálu dolu Alexander v městské části 

Ostrava – Kunčičky.Areál dolu je pozůstatkem důlní činnosti města Ostravy a jako takový 

patří bohužel mezi ostravské brownfieldy.Důl Alexander je významnou průmyslovou 

památkou, nachází celkem 9 památkově chráněných budov a jedinečná kompozice čestného 

dvora. Objekty v areálu jsou v současnosti ve vlastnictví drobných podnikatelů, a celkem  

4 objekty vlastní charita sv. Alexandera.  

 Jáma Alexander byla vybudována v letech 1896 – 1898. Stavební část vznikla 

v letech 1896 – 1901 podle jednotného projektu, transformující barokní zámeckou kompozici 

čestného dvora do průmyslové architektury. Hlavní osa kompozice vede středem komínua 

kotelnou, po stranách se nacházejí důlní věže. Kompoziční schéma bylo zasazeno do širšího 

krajinného rámce s přilehlým parkem, akátovými alejemi a dělnickou kolonií.V 80. letech20. 

století byla těžba ukončena a na přelomu 80. a 90. let 20. století byla zbořena Stará kolonie. 

Návrh Centra volného času Alexander počítá s celým územím dolu Alexander a je 

rozšířen do sadu Maxima Gorkého, který se stal klidovou zónou celého komplexu. Cílem 

návrhu bylo vytvořit společenskou, kulturní, sportovní a klidovou zónu pro obyvatele 

Kunčiček a nedalekých městských části. V areálu byly navrženy budovy pro sport, vzdělání 

kulturu a relaxaci tak, aby bylo možno tyto cíle splnit. Čestný dvůr se stal společenským 

centrem a zůstává srdcem areálu. Po vypracování potřebných průzkumů byl důl vyčištěn od 

staticky, historicky nebo architektonicky nevyhovujících budov. Při návrhu byl kladen důraz 

na architektonickou a historickou hodnotu. Hlavní vstup do areálu je z ulice Holvekova. Areál 

je od centra Ostravy oddělen poměrně rozsáhlými bariérami, které jsou tvořeny především 

ulicemi Rudná a Českobratrská, železnicí, nedalekou haldou a oblastí Vítkovic. V těsné 

blízkosti se nachází sad Maxima Gorkého, v docházkové vzdálenosti do 15 minut pak Důl 

Petr Bezruč, Národní divadlo Antonína Dvořáka, Nová radnice, ČEZ aréna a stadion Bazaly. 

V docházkové vzdálenosti je i městská hromadná doprava. 

 

2
Čestný dvůr je označení pro nádvoří uzavřené ze tří stran křídly zámku, nebo paláce, 

čtvrtá strana naproti hlavnímu průčelí je uzavřená jen zdí, či ozdobnou mříží. Takovéto řešení 

se začala objevovat v 16. století ve Francii, poté se v baroku stalo běžné po celé Evropě. [2] 
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3. Metodika řešení bakalářské práce  

3.1 Celkové řešení areálu Centra volného času Alexander 

Sportovní a lezecké centrum je výsledkem urbanistické studie Ateliérové tvorby III  

a architektonické studie vypracované v Ateliérové tvorbě IV. V těchto pracích byl po 

provedení všech potřebných analýz postupně vypracován návrh Centra volného času 

Alexander a návrh objektu, který je předmětem řešení této bakalářské práce. 

Volnočasové centrum bylo řešeno jako celek. Při zpracování byly respektovány 

historické, přírodní i územní podmínky,které utvářejí charakter řešeného území. Centrum 

areálu,v podobě dlážděného náměstí, je navrženo v prostoru čestného dvora, jako největší 

hodnoty na tomto území. Komunikace kolmá na hlavní osu areálu byla protažena a vznikly 

tak dva nové vstupy do areálu. Na počátek a konec této osy byly umístěny dvě dominanty, 

které tuto osu zvýrazňují, společně s podélným obestavěním stávajícími i nově navrženými 

budovami. Jedna z těchto dominant, v podobě venkovní lezecké stěny, se nachází před 

objektem sportovního centra a vytváří atraktivní a symbolický vstup do areálu. Areál dolu je 

systémem pěších stezek propojen s klidovou zónou v sadu Maxima Gorkého. V návrhu se 

počítá s obnovenímhistorické vlečky, která by se tak stala komunikací spojující jednotlivé 

historické doly na území Ostravy. Objekty jsou navrženy jako jednopodlažní, maximálně 

dvoupodlažní, o takových rozměrech aby nenarušovaly vnitřní kompozici dolu. Na počátku 

urbanistické osy leží objekt Sportovního a lezeckého centra Alexander, který se svými třemi 

podlažími, tvoří výjimku.  

3.2 Řešení stavby Sportovního a lezeckého centra Alexander 

Objekt Sportovního a lezeckého centra Alexander je navržen jako třípodlažní 

kaskádovitě ustupující budova. Díky ustupujícím podlaží je zachován průhled na těžní věže, 

od vstupu do areálu. Objekt je přistavěn ke stávající budově obdélníkového půdorysu se 

sedlovou střechou. Do tohoto objektu byly umístěny šatny pro klienty a zázemí pro 

zaměstnance. V zadní části je umístěna prodejna sportovních potřeb se zázemím.  

 V nově navržené části se nachází recepce, prostor lezecké stěny, fitcentrum 

tělocvična a pracovny. 

Studie byla vyřešena v rámci Ateliérové tvorby IV. 
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Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

(v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) 

 

A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

 

Název stavby: Sportovní a lezecké centrum Alexander 

Druh stavby: Novostavba 

Místo stavby: Ostrava – Kunčičky 

Okres: Ostrava 

Stavební úřad:  Ostrava 

Katastrální území: Ostrava Kunčičky 

Katastrální úřad: Ostrava 

Stavebení parcela:  p.č.671/20,  p.č. 671/10, o.č. 683 

Kraj: Moravskoslezský 

Investor: VŠB–TUO, Fakulta stavební, Katedra architektury 226 

Vedoucí bakalářské práce: Ing.arch. Igor Krčmář 

Konzultant projektu: Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

Projektant: Jana Rumlová 

b) Základní charakteristika stavby 

Řešený objekt bude přistavěn ke stávajícímu objektu č. 683. Je navržen jako 

třípodlažní objekt s vnitřní lezeckou stěnou. Přístavba má v půdoryse obdélníkový tvar 

s půdorysnými rozměry 20,980m x 33,59m a maximální výškou 12,5m. Stávající budova je 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 12x44m, výšky 8,1m, se sedlovou střechou se sklonem 

28°. Stávající objekt není součástí řešení bakalářské práce. 

Objekt je řešen jako ocelová skeletová stavba s různými systémy obvodových plášťů. 

Jedná se systém Velox v 1.NP a 2NP opláštěným provětrávanou fasádou 



13 

 

z cortenovéhoplechu, systém prosklených fasád Schüco FW50+BF ve 3.NPa systém Jansen 

TVS nad vstupní částí. 

Vstup do objektu je orientován na jižní stranu objektu. Hlavním vstupem a dále přes 

zádveří se dostaneme prostoru recepce a baru. Odtud je možný přístup do šaten umístěných ve 

stávajícím objektu (tato část není předmětem řešení bakalářské práce) a do provozní části 

objektu. Ta je tvořena komunikační zónou se schodištěm, sociálním zázemím a prostory pro 

sportovní aktivity. V 1.NP se nachází prostor lezecké stěny, prostupující skrz všechna tři 

podlaží objektua fitcentrum, které je druhým schodištěm propojeno s fitcentrem ve 2.NP. 

S prostorem lezecké stěny je v 1.NP propojen i prostorboulderové stěny. Sociální zázemí 

objektu je situováno v západní části a je shodné ve všech třech nadzemních podlažích. Ve 

2.NP se nachází tělocvična, druhá část fitcentra a sklad sportovního náčiní. Ve 3.NP jsou 

umístěny kancelářské prostory a denní místnost pro zaměstnance. 

Na západní fasádě je umístěno vnější ocelové požární schodiště, přístupné ze všech 

tří podlaží zvláštními vstupními dveřmi. 

c) Využití a zastavěnost území 

Na pozemku se nachází objekty č. 671/10,o.č. 682, které budou zdemolovány. 

Stávající objekt č. 683 je v současnosti využíván jako sklad. Zbylé části pozemku jsou 

zarostlé náletovou zelení, značně znečištěné, zpevněné plochy jsou pokryty struskovou 

navážkou. Přístup na pozemek je bezproblémový přímo z ulice Holvekova. 

d) Údaje o provedených průzkumech 

Při návštěvě areálu byla pořízena fotodokumentace pozemku i stávajícího objektu na 

něm ležícím. Při zpracování byly použity podklady z katastrálního úřadu a mapových serverů, 

dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Staveniště se nachází na území se složitými základovými poměry, jedná se 

poddolované území. Měření radonu a hydrogeologické průzkumy nebyly provedeny, protože 

nejsou předmětem bakalářské práce. 

Dopravní komunikace: Pozemek je přímo napojen na ulici Holvekova. 



14 

 

Elektrická energie:Pro napojení objektu na rozvod NN bude vytvořena nová přípojka 

elektrické energie svedená z hlavního řádu 

Voda:Pro napojení objektu na veřejný vodovodní řád je veden v komunikaci vedoucí 

podélnouosou reáluPro napojení nově navrženého objektu bude provedena nová přípojka. 

Kanalizace:Pro napojení objektu na veřejný kanalizační řád je veden v komunikaci 

vedoucí podélnou osou reálu. Bude provedena nová přípojka. 

Zemní plyn: Veřejný kanalizační řád je veden v komunikaci vedoucí podélnou osou 

reálu. 

e) Požadavky dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavky územního rozhodnutí jsou splněny a jsou 

obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby. V případě potřeby bude projektová 

dokumentace doplněna na základě žádosti dotčených orgánů. 

f) Informace dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 197/1998 Sb. jsou splněny. Objekt je 

navržen dle těchto požadavků. Na průběh výstavby bude dohlížet odborný dozor. 

g) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Dle územního plánu města Ostravy je oblast určena pro zastavění objekty lehkého 

průmyslu. Bude zažádáno o změnu v územním plánu. 

h) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby 

Řešený objekt je bezprostředně vázán na rekonstrukci stávající budovy. 

i) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby bude přibližně30 měsíců. 

j) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Plochy jsou uvedeny pouze pro nově navrženou část lezeckého centra 
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Půdorysné rozměry objektu: 20,980m x 33,59m 

Výška objektu:   12,5m 

Kapacita: 100 osob 

Plocha 1.NP 707 m2    

Plocha 2.NP 570 m2 

Plocha 3.NP 415 m2 

Celková podlahová plocha všech podlaží: 1692m2 

Obestavěný prostor 5076m3 

Předpokládané náklady 25.000.000 Kč  
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela je přístupná z východní strany, přímo z ulice Holvekova. Stavební 

parcely jsou určeny k zastavění budovami lehkého průmyslu. Bude požádáno o změnu 

v územním plánu. Pozemek je rovinatý, za pozemkem se nachází pásmo železnice. Na 

pozemku se nachází objekt č. 671/10  o. č. 682,určené k demolici. Objekt č. 683 umístěný na 

pozemku bude ponechán, projde rekonstrukcí a stane se součástí nově navrženého objektu. 

Povrch pozemku je pokryt štěrkovou navážkou. Nachází se na něm neupravené náletové 

dřeviny.  Přístup na staveniště bude zřízen z ulice Holvekova. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Řešený objekt je nově navrženou přístavbou k již existujícímu objektu č. 683. 

Novostavba je orientována kolmo na delší stranu tohoto objektu. Objekt je navržený jako 

třípodlažní, kaskádovitě ustupující. Kapacitně je navržen pro 100 návštěvníků. Půdorysné 

rozměry nově navrhované budovy jsou 20,980m x 33,59m, výška objektu je 12,5m. 

Vstup do objektu je orientován na jižní stranu objektu a je řešen, jako bezbariérový 

bez výškového rozdílu mezi úrovnívnější dlažby a úrovní podlahy. Proskleným vstupem, 

který vytváří zádveří objektu, se dostaneme do prostoru recepce a baru.  Dispozice nově 

navrženého objektu je s dispozicí stávající budovy spojena skrz nově vybudované dveřní 

otvory. Přímo z prostoru recepce se dostaneme do komunikační části objektu, která je tvořena 

ocelovým schodnicovým  schodištěm a bezbariérovým výtahem. V západní části objektu je 

umístěno technické a sociální zázemí nové budovy. Z prostoru šaten umístěných v neřešené 

části objektu je přístupné fitcentrum, na něj navazující prostor lezecké stěny a prostor 

boulderu.  

Ve 2.NP se v západní části rovněž nachází sociální zázemí, shodné se sociálním 

zázemím umístěným v 1.NP a sklad sportovního náčiní. Dispozicí prochází prostor lezecké 

stěny. Po zvláštním schodišti je zde přístupná druhá část lezeckého centra. Z něj je pak lávkou 

na severní straně přístupná tělocvična. Celý tento provoz je řešen jako čistý, přístupný z šaten.  
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Ve 3.NP jsou pak umístěny kancelářské prostory, pracovny a denní místnost pro 

zaměstnance. Je zde rovněž umístěno sociální zázemí shodné se zázemím na nižších 

podlažích.  

Na západní fasádě je umístěno požární ocelové schodiště, přístupné z každého 

podlaží zvláštním vstupem.  

c) Technické řešení stavby 

Objekt je navržen jako ocelový skelet rozdělený do třech dilatačních celků z důvodu 

rozdílně zatížených částí budovy a z důvodu zakládání na poddolovaném území. 

Základy 

Vstupní část tvoří první dilatační celek a je založena na základových pásech 

s podkladní deskou tl. 200mm. Část recepce tvoří druhý dilatační celek, založený na 

základové desce tl.200mm, která bude po obvodu vyztužená monolitickými žebry. Část pod 

provozní částí je založena na základové desce tl.400mm. Deska leží na podkladním betonu 

tl.100mm. Podkladní vrstva je od základové desky oddělena klouznou spárou tvořenou 

asfaltovými pásy IPA V S30. Dilatační celky od sebe budou odděleny průběžnými dělícími 

spárami tl. 25mm, vyplněné pružnou hmotou. Dilatační spáry v podlaze kryty dilatačním 

krytem. 

Svislé konstrukce 

Sloupy budou provedeny z ocelových profilů HEB 300 z oceli S355. Sloupy jsou 

k základové desce kotveny přes patní plech, kotvení je provedeno dle návrhu statika, kotvení 

není součástí bakalářské práce. Sloupy budou provedeny přes celou výšku budovy. 

Obvodový plášť je tvořen systémem Velox s tloušťkou betonového jádra 120mm 

z betonu C20/25 a s tepelnou izolací tl. 150mm. Ve 3.NP je tvořen systémem prosklených 

fasád Schüco FW50+BF. Vstup a zádveří je tvořeno systémem Jansen TVS. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou tvořeny systémem průvlaků IPE240 a 

vaznic IPE200. Spoje konstrukčních prvků budou navrženy statikem a nejsou předmětem 
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řešení této bakalářské práce. Na systému průvlaků a vaznic bude uložen trapézový plech 

HP50/250 zalitý betonem C20/25 tl. 50mm. Kotvení trapézového plechu dle návrhu statika.  

Část stropu nad 2.NP je nesena táhly ukotvenými do střešních vazníků. Návrh táhel 

a systém kotvení nejsou předmětem řešení bakalářské práce. Pro návrh je nutné vypracování 

statického návrhu. 

Překlady  

Překlady v obvodovém plášti jsou tvořeny systémem Velox. Nad okenní překlad 

budou uloženy prostorové nosníky délek 2300mm a 1500mm. Do otvorů bouraných do stěny 

stávající budovy budou vloženy nosníky IPE 120 délky 1300mm. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení 1.NP je tvořeno plochou střechou se spádem směrem ven ve sklonu 2%. 

Střešní plochy jsou ukončeny hranatými okapními žlaby.  Nosná konstrukce zastřešení 1.NP 

je tvořeno nosníky IPE200, na ně je uložen trapézový plech zalitý betonem C20/25 tl. 50mm. 

Nosníky budou kloubově ukotveny k průvlakům stropu nad 1.NP a kloubově uloženy do 

kapes v obvodové stěně stávající budovy tak, aby byl umožněn pohyb konstrukce. 

Střecha nad 2.NP je řešena jako plochá se spádem 2% směrem ven, je ukončená 

okapním žlabem. Konstrukce střechy nad 2.NP je tvořena stropní konstrukcí nad 1.NP. 

Střecha nad 3.NP je řešena jako plochá střecha odvodněná dovnitř dispozice třemi 

vtoky. Vtoky budou kryté mřížkou a vyhřívané proti zamrznutí odváděné vody. Nosná 

konstrukce střechy nad 3.NP je tvořena vazníkovou soustavou v podélném směru. Vazníky 

jsou umístěny v osové vzdálenosti 5m. Vazníky jsou kotveny do průběžných sloupů. Spoje 

provedeny dle návrhu statika. V příčném směru jsou na styčníky vazníků uloženy vaznice.  

Nosná konstrukce zastřešení je tvořena trapézovým plechem HP50/250 s vrstvou betonu 

C20/25 tl. 50mm. Konstrukce bude zavětrovaná v krajních polích po třech stranách 

konstrukce.  

Zavětrování 

Zavětrování skeletové konstrukce bude provedeno rámovými spoji mezi sloupy  

a průvlaky. Návrh spojů není součástí bakalářské práce.Vodorovné zavětrování je umístěno 
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v konstrukci střech nad 3.NP. Zavětrování je vytvořeno ocelovými trubkami TR50/3,2. 

Kotvení umístěno mezi vazníky a vaznicemi, dle návrhu statika. 

Schodiště 

V objektu budou umístěna 3 schodiště, hlavní schodiště, pomocné propojující patra 

fitcentra a vnější požární schodiště umístěné na západní fasádě objektu. 

Hlavní schodiště je řešeno jako ocelové schodnicové, přímé s vloženou 

mezipodestou. Půdorysný rozměr schodiště 1300x8020mm. Průchodná šířka schodiště je 

1200mm. Šířka mezipodesty je 1200mm. Stupnice a podstupnice budou dřevěné kolmé, bez 

přesahu. Počet stupňů v jednom rameni 12x160x310mm. Průřez ocelové schodnice 

50x300mm. Schodiště bude kotveno pomocí dosedací patky zakotvené ke konstrukci základů, 

dle návrhu dodavatele. V úrovni stropu bude kotveno do ocelového stropního nosníku IPE 

120. Návrh spoje bude proveden dle návrhu statika, výpočet není součástí bakalářské práce. 

Pomocné schodiště v prostoru lezecké stěny je jako ocelové schodnicové, zakřivené 

s vloženou mezipodestou. Půdorysný rozměr schodiště 1650x7500mm. Průchodná šířka 

schodiště je 1200mm. Šířka mezipodesty je 1200mm. Počet stupňů v jednom rameni 

12x160x300mm. Stupně jsou navrženy dřevěné s kolmou podstupnicí. Průřez ocelové 

schodnice 50x250mm. Schodiště bude kotveno pomocí dosedací patky zakotvené ke 

konstrukci základů, dle návrhu dodavatele. V úrovni stropu bude kotveno do ocelového 

stropního nosníku IPE 240. Návrh spoje bude proveden dle návrhu statika, výpočet není 

součástí bakalářské práce. 

Vnější požární schodiště je řešeno jako dvouramenné schodnicové tvaru U s bočními 

schodnicemi. Půdorysný rozměr schodiště je 2500x5500mm. Průchodná šířka schodiště je 

1100mm. Šířka podest je 1100mm. Počet stupňů v jednom rameni 12x160x300mm. Stupně a 

podesty jsou provedeny z ocelového roštu, bez podstupnic. Schodiště bude neseno ocelovými 

sloupy dle návrhu statika, založeno na samostatných základech. Dle požadavků požárního 

technika bude zastřešeno a osvětleno nouzovým osvětlením.Schodiště bude založeno na 

samostatných základech, v úrovni hlavních podest bude kotveno ke konstrukci obvodového 

pláště ocelovými úhelníky.  
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Výtah 

V objektu je umístěn lanový výtah bez strojovny Schindler 5300. Pohonná jednotka 

je umístěna v šachtě výtahu. Rozměry výtahové kabiny 1100x1400mm. Rozměry výtahové 

šachty 2350x1600mm. Dveře budou automatické posuvné. Šířka otvoru bude 900mm, výška 

otvoru 2100mm. Výtah bude vybaven dle vyhl. 398/2006 Sb. 

Podlahy  

Skladby podlah jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré potřebné parametry a 

požadavky, jako je bezpečnost, zvukově a tepelně izolační vlastnost, hygienická nezávadnost, 

komfortnost a podobně. Skladby podlah jsou blíže specifikovány ve výpisu podlah. 

Hydroizolace a parozábrany 

Jako hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti je použita hydroizolace DEKLASSS 

G200 S40. Pro hydroizolační vrstvu plochých střechy byla použita hydroizolace DEKPLAN 

76 A DEKPLAN 76. Hydroizolace budou provedeny dle doporučení výrobce. V základech 

vytvořená kluzná spára použitím Asfaltových pásů IPA V S30. Ve střešních pláštích použita 

parozábrana GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL. Parozábrana bude propojena 

s hydroizolací. 

Tepelná a zvuková izolace 

Obvodový plášť systému Velox s tloušťkou betonového jádra 150mm a s tepelnou 

izolací s PPS tl. 150mm nepotřebuje dodatečnou tepelnou izolaci. Jako tepelná izolace podlah 

nad terénem je použita tepelná izolace ROCKWOOL DACHROCK tl. 120mm. Pro 

akustickou izolaci podlah ve 2.NP a 3.NP byla použita tepelná a akustická izolace 

ROCWOOL STEPROCK ND tl. 40mm. Na zateplení střech bude použita Izolace 

ROCKWOOL MONROCK tl. 200mm doplněná o spádové desky a klíny ROCKWOOL 

ROCKFALL. 

Vnitřní úprava povrchů  

Vnitřní stěny opatřeny Jednovrstvou lehčenou sádrovou omítkou Baumit L, na kterou 

bude aplikován malířský nátěr Primalex plus, bílé barvy. Na WC a v úklidových místnostech 

proveden obklad keramickými dlaždicemi do výšky 2000mm. Nad umyvadly obklad zrcadly, 
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dolní hrana ve výšce 900mm horní hrana obkladu ve výšce 2000mm. Nad dřezy v denní 

místnosti a v tělocvičně fyzioterapeuta obklad keramickými dlaždicemi. Spodní úroveň 

obkladu ve výšce 900mm, horní úroveň ve výšce 2000mm. 

Vnější úprava povrchů 

Vnější fasáda obložena provětrávanou fasádou z cortenového plechu. Nosná 

konstrukce provětrávané fasády tvořena dřevěným roštěm kotveným do systému obvodového 

pláště Velox. Nosná konstrukce plechu tvořena deskami z překližky. Spoje plechů 

klempířskými drážkami. Plech kotven mechanickými spoji ke konstrukci roštu. 

Podhledy 

V celém objektu použity pohledy systému Knauf. Ukotvené do hliníkového roštu, 

rošt nesen ocelovými táhla ukotvenými do konstrukce stropu. Sádrokartonové desky tl. 

15mm. Pohledy umístěny ve výšce 3,0m nad podlahou. V pohledu vedeny rozvody instalací. 

Instalační jádro 

Zařizovací předměty jsou kotveny do instalačních příček systému Knauf. Tloušťka 

instalačních příček 250mm. Instalační příčky opatřeny obkladem keramickými dlaždicemi. 

Obklad proveden do výšky 2000mm. 

Opláštění 

Opláštění 3.NP je tvořeno systémem tepelně izolačních prosklených fasád Schüco 

FW50+ . Opláštění je tvořeno nosným rámem ukotveným do nadezdívky ve 3.NP a konstrukce 

střechy. Na roštu připevněno rámové zasklení bezpečnostním izolačním 

dvojsklemSchücoProtect s reflexní fólií proti přehřívání, v úrovni střech použito sítotisku 

skla. Na rámy připevněna protisluneční ochrana Schüco CTB. Systém zasklení použit rovněž 

k opláštěné severní fasády části mezi stávající budovou a fitcentrem.  

Zádveří tvořeno systémem prosklených fasád Jansen TVS, zasklené bezpečnostním 

izolačním dvojskem systému Jansen. Vstup tvořen systémem svislých stěn a zastřešení. Rám 

ukotven do konstrukce podlahy, a konstrukce stropu nad 1.NP. podrobné řešené proskleného 

zádveří v rámci architektonického detailu.  
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Výplně otvorů.  

V objektu použity okna Schüco AWS 75SI. Okna osazeny do obvodového pláště 

systému Velox. Zasklení izolačním dvojsklem.Kování oken systémSchücoAvantec.V úrovni 

stropu polep průsvitnou fólií 

Přemístitelné příčky 

V objektu použity přemistitelné příčky MILT ukotvené do podlahy a podhledu. 

Kotvení provedeno dle doporučení dodavatele. Specifikace viz výpis výrobků. 

Terénní úpravy a zpevněné plochy 

Kolem objektu okapový chodník šířky 0,5m vytvořený z kačírku, tl. vrstvy 80mm. 

Před vstupy do objektu je vodorovná plocha použita kamenná mrazuvzdorná dlažba tl. 60mm 

osazena do pískového lože. Před objektem vytvořena zóna pro pěší. Chodníky budou 

obehnány obrubníkem a budou správně vyspádovány. Areál bude vhodně osázen zelení. 

Klempířské výrobky 

Blíže specifikovány ve výpisu klempířských výrobků. 

Zámečnické výrobky 

Blíže specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení objektu bude řešeno nově navrženou komunikací vedoucí osou 

areálu. Ta bude napojena na ulici Holvekova. Podél stávající budovy bude zřízeno parkování. 

Přípojky budou nově vybudovány a vedeny z ulice Holvekova. 

Obslužná komunikace bude řešena dopravou přes pěší zónu před objektem. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Veškeré přípojky budou provedeny napojením na stávající vedení veřejných sítí dle 

výkresu koordinační situace v projektové dokumentaci. Doprava v klidu je řešena parkováním 

u stávajícího objektu a parkováním umístěným v areálu. Pěší zóna před areálem bude sloužit 

jako obslužná komunikace pro zásobování. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí 

Navržený objekt nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí v průběhu 

ani během užívání stavby. Zanedbaná náletová zeleň bude nahrazena novou výsadbou. 

Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, budou odvezeny na řízenou skládku. Štěrkové 

plochy budou sejmuty a nahrazeny zelení.  

g) Bariérové řešení stavby a okolí stavby 

Objekt je určen k veřejnému užívání, proto bude řešen jako bezbariérový dle 

vyhlášky č.398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby. Vnější zpevněné plochy a chodníky budou rovněž řešeny jako bezbariérové. 

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

dokumentace 

Během prohlídky staveniště byla pořízena fotodokumentace pozemku. Při zpracování 

byly použity podklady z katastrálního úřadu a mapových serverů, dle zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 137/1998 

Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

Staveniště se nachází na území se složitými základovými poměry, jedná se 

poddolované území. Měření radonu a hydrogeologické průzkumy nebyly provedeny, protože 

nejsou předmětem bakalářské práce. 

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

systém 

Podklady pro vytýčení jsou získány z portálu www.cuzk.cz a z mapy územního 

plánu města Ostravy. Stavba bude vytýčena dle vytyčovacího plánu souřadnicového systému 

S-JTSK, který je součástí projektové dokumentace. 

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

soubory 

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty je specifikováno na výkresu č. 1 

koordinační situace. Řešený objekt je označen jako SO 01. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

Stavby je v přímém kontaktu s objektem č. 683. Novostavba je od stávající budovy 

oddělena dělící spárou v základech. Střecha nad nejjniším podlaží je kloubově uložena do 

kapes vytvořených ve stávajícím objektu. Může dojít k přitěžování stávajícího objektu. 

Potřeba vypracování posudku statika. Statický posudek není předmětem bakalářské práce. 

Navrhovaná budova bude stavěna s ohledem na životní prostředí. Objekt nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt bude navržen tak, aby plnil veškeré požadavky na mechanickou odolnost  

a stabilitu po celou dobu jeho životnosti. Návrh objektu je proveden tak, aby stavba odolala 

veškerému zatížení,které vznikne při jejímužívání a provozu. Veškeré spoje budou odborně 

navrženy a provedeny dle návrhu statika tak, aby nedošlo k překročení meze únosnosti či 

meze použitelnosti konstrukcí.Spoje budou prověřeny statickým výpočtem. Tyto výpočty  

a návrhy spojů nejsou součástí řešení bakalářské práce 

3. Požární bezpečnost 

Požární ochrana není součástí bakalářské práce. Součástí objektu je vnější požární 

schodiště, které bude provedeno v souladu se zákonem č. 133/1958 Sb. o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Objekt je navržen tak, aby neohrožoval zdraví uživatelů a neměl negativní vliv na 

životní prostředí. Stavba nebude ohrožovat zdraví uživatelů sousedních objektů. Na stavbu 

objektu budou použity certifikované materiály a technologie splňující veškeré technické 

požadavky. Materiály nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.  
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Je splněno potřebné osvětlení vnitřních prostor větrání vnitřních prostor i odvětrání 

sociálního zařízení. 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba bude splňovat veškeré požadavky na bezpečné užívání stavby. Veškeré 

materiály a technologie budou zabudovány s dodržením veškerých požadavků dodavatele. 

Bude zajištěna ochrana osob proti uklouznutí, pádu, zásahu elektrickým proudem, výbuchu či 

jiným druhem úrazu.  

Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba se nachází v oblasti se slabým stupněm automobilového provozu. 

V bezprostřední blízkosti se nachází ochranné pásmo železnice se slabým stupněm provozu. 

Provoz objektu nevyžaduje zvláštní ochranná opatření proti hluku. 

7. Úspora energie 

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům ani ziskům tepla. Je 

navržena tak, aby splňovala normové požadavky na energetickou náročnost budov. 

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

orientace 

Objekt je řešen jako plně bezbariérový z důvodu komerčního využití. Bezbariérový 

přístup je tvořen bezbariérovým vstupem do budovy. Úroveň vnější dlažby je shodná s úrovní 

vnitřní podlahy. Chodníky jsou řešeny s maximálním výškovým rozdílem 20mm. Na 

chodnících budou zřízeny vodící pruhy pro nevidomé. Vertikální pohyb v objektu je zajištěn 

schodištěm s maximální výškou schodišťového stupně 160mm a výtahem s rozměry kabiny 

1100x1400mm s vybavením dle vyhl. 398/2006 Sb. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je mírně zatížen smogovými emisemi vznikajícími z automobilového provozu 

z ul. Rudná. A emisemi vznikající z provozu továrny Mittal Steel Ostrava.  
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Před úniky tepla bude objekt chráněn tepelnými izolacemi. Před zemní vlhkostí bude 

chráněn hydroizolací.  

Z důvodu zakládání na poddolovaném území a rozdílnému sedání částí budovy bude 

objekt založen na základové desce a rozdělen do tří dilatačních celků dělícími sparami.  

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým situováním a stavebním řešením nebude nijak ohrožovat zdraví ani 

život obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby 

Stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě. Budou zřízeny nové přípojky 

vody, kanalizace a vedení NN. Přípojky budou provedeny navrtávkou na veřejné rozvody 

vedoucí pod centrální komunikací. Vedení bude provedeno dle koordinační situace. Přesný 

návrh technologického zařízení budovy není součástí řešení bakalářské práce. 

a) Odvodnění a likvidace odpadních vod - bude provedena vybudováním dešťové a splaškové 

kanalizace ústící do veřejného řádu. Výpočet množství vody není součástí bakalářské 

práce. 

b) Zásobování vodou – bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na veřejní vodovodní 

řád.  

c) Zásobování energiemi – bude provedeno přípojkou NN vedenou v zemi do přípojkové 

skříně umístěné na fasádě objektu.  

d) Řešení dopravy – na řešeném území bude nově vybudování komunikace vedoucí podélnou 

osou areálu. Před objektem bude vybudována pěší zóna,která  bude zároveň sloužit pro 

zásobování objektu. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – V okolí budou vybudovány 

nové zpevněné plochy a chodníky. Bude provedena nová výsadba zeleně. 

f) Elektronické komunikace – není předmětem řešení bakalářské práce. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. V objektu bude zřízena konstrukce lezecké 

stěny, její návrh není předmětem řešení. 

 

C. Situace stavby 

Číslo výkresu  Název výkresu Měřítko výkresu  

C01A  Situace koordinační  M 1:500 

C01B  Situace architektonická M 1:500 

C02  Podklady pro vytyčovací plán  M 1:250 

Situace jsou součástí výkresové dokumentace práce. 

D. Dokladová část 

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

dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

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

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy staveniště 

Objekt se nachází v Ostravě v katastrálním území Ostrava – Kunčičky, na parcele 

č.671/20,  p.č. 671/10. Objekt a jeho přístupové komunikace se nacházejí na ulici Holvekova. 

Podél stávajícího objektu bude vybudována nová komunikace, která vznikne prodloužením 

stávající obslužné komunikace vedoucí podélnou osou areálu. Tato komunikace bude 

napojena na ulici Holvekova. Před objektem bude vybudována pěší zóna tvořena systémem 

chodníků. Pěší zóna bude využívána pro zásobování objektu. 

Kolem objektu bude vysazena nová zeleň. 

Deponie se bude skladovat na pozemku investora a po dokončení stavebních prací se 

použije na terénní úpravy.  

Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby splňovalo podmínky přepisů BOZP.  

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na pozemku se nenacházejí žádné významné sítě technické infrastruktury. 

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

Stávající objekt je napojen na zdroj vody, pro zařízení staveniště bude využito tohoto 

napojení. Pro zásobování elektřinou bude vybudována nová provizorní přípojkou. Odvádění 

srážkových vod není předmětem řešení bakalářské práce. 

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

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

V době provádění stavby může dojít k mírnému, ale přechodnému zhoršení životních 

podmínek v okolí staveniště. Jednalo by se především o zvýšení prašnosti a hlučnosti. Bude 

zajištěno, aby tyto negativní vlivy co nejméně zatěžovaly okolní objekty a osoby žijící 

v okolí. Bude zajištěna bezpečnost třetích osob provizorním oplocením staveniště dle zásad 

BOZP, a bude vyvěšena cedule označující zákaz vstupu s nápisem „Nepovolaným vstup 



29 

 

zakázán“. Nebude docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

V případě znečistění veřejné komunikace bude zajištěn její následný úklid. Stavba nebude 

nijak omezovat přístup na pozemky okolních uživatelů. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude provedeno tak, aby nedocházelo k omezování ani 

ohrožení třetí osoby, aby nedocházelo k nepředvídatelným situacím. Přilehlé komunikace 

budou využívány jen nezbytně v rozsahu potřebném pro plynulý chod výstavby. Při znečistění 

veřejných komunikací bude zajištěn jejich úklid. Pro uspořádání staveniště bude vypracována 

projektová dokumentace. Tato dokumentace není předmětem řešení bakalářské práce. 

f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na stavbubudou, pro potřeby pracovníků,přivezeny provizorní stavební buňky  

a mobilní WC. Toto zařízení se po dokončení stavby odveze zpět poskytovateli. Je možno 

využívat napojení stávající budovy na zdroj vody. Materiál bude uskladněn na staveništi 

a řádně zabezpečen. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi se nenachází žádné stavby, pro které by bylo nutné ohlášení stavby. 

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

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Dle zákona č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, jak vyplývá ze změn provedených zákony č.362/2007 Sb. 

a č. 189/2008 Sb. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí 

Stavba bude prováděna s ohledem na životní prostředí a nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Na stavbu objektu bude použito certifikovaných materiálů, které nebudou 

ohrožovat zdraví uživatelů ani životní prostředí, a které budou splňovat veškeré technické 

požadavky.  
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j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládané zahájení výstavby:  15. 9. 2013 

Předpokládané ukončení výstavby: 25.3.2016 
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva  

a) Účel objektu  

Stavba bude sloužit jako sportovní a lezecké centrum. Objekt je navržen jako 

třípodlažní budova s kapacitou 100 osob. 

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  

Pozemek, na kterém se řešený objekt nachází, je přístupný z ulice Holvekova. Dle 

územního plánu města Ostravy je určen k zastavění objekty lehkého průmyslu. Bude podána 

žádost ke změně v územním plánu.Pozemek je rovinatý, nachází se na něm objekt č. 683, 

který se stal součástí nového objektu. Na pozemku se nachází neupravená náletová zeleň. 

Objekt nebude oplocen. 

Řešená stavba bude přistavěna ke stávajícímu objektu č. 683. Je navržena jako 

třípodlažní objekt s vnitřní lezeckou stěnou. Přístavba je obdélníkového tvaru o půdorysných 

rozměrech 20,980m x 33,59m a maximální výškou 12,5m.Stávající budova je obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 12x44m, výšky 8,1m, se sedlovou střechou se sklonem 28°. Stávající 

objekt není součástí řešení bakalářské práce. 

Objekt je řešen jako ocelová skeletová stavba s různými systémy obvodových plášťů. 

Jedná se systém Velox v 1.NP a 2.NP opláštěným provětrávanou fasádou z cortenového 

plechu, systém prosklených fasád Schüco FW50+BF ve 3.NPa systém Jansen TVS nad 

vstupní částí. 

Vstup do objektu je z jižní strany. Hlavním vstupem a dále přes zádveří se dostaneme 

prostoru recepce a baru. Odtud je možný přístup do šaten umístěných ve stávajícím objektu 

(není předmětem řešení), a do provozní části objektu. Ta je tvořena komunikační zónou se 

schodištěm a sociálním zázemím a místnostmi pro sportovní aktivity. V 1.NP se nachází 
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prostor lezecké stěny prostupující skrz všechna tři podlaží, fitcentrum, které je druhým 

schodištěm propojeno s fitcentrem ve 2.NP. S prostorem lezecké stěny je propojen  

a i místnost boulderové stěny. V západní části je umístěno sociální, které je shodné ve všech 

třech nadzemních podlažích. Ve .2NP se nachází tělocvična, Druhá část fitcentra a sklad 

sportovního náčiní. Ve třetím podlaží jsou kancelářské prostory a denní místnost pro 

zaměstnance. 

Na západní fasádě je umístěno ocelové požární schodiště, přístupné ze všech tří 

podlaží. 

Objekt bude plně bezbariérový dle vyhlášky č.398/2006 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Vnější zpevněné plochy a chodníky 

budou rovněž řešeny jako bezbariérové. Výška schodišťového stupně je max. 160mm. Výtah 

má rozměry kabiny 1100x1400mm a bude vybaven dle vyhl.č.398/2006 Sb. 

c) Kapacita, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění  

Plochy jsou uvedeny pouze pro nově navrženou část lezeckého centra 

Půdorysné rozměry objektu: 20,980m x 33,59m 

Výška objektu:   12,5m 

Kapacita: 100 osob 

Celková podlahová plocha všech podlaží: 1692m2 

Obestavěný prostor 5076m3 

Proslunění je dostačující Orientace domu je zvolena tak aby bylo zajištěno alespoň 

minimální proslunění. V prostoru baru a recepce jsou použity střešní světlíky. 

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

jeho požadovanou životnost  

Objekt je navržen jako ocelový skelet rozdělený do třech dilatačních celků z důvodu 

rozdílně zatížených částí budovy a z důvodu zakládání na poddolovaném území. 
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Základy 

Vstupní část tvoří první dilatační celek a je založena na základových pásech 

s podkladní deskou tl. 200mm. Část recepce tvoří druhý dilatační celek, založený na 

základové desce, která bude po obvodu vyztužená monolitickými žebry. Část pod provozní 

částí je založena na základové desce tl.400mm. Deska leží na podkladním betonu tl.100mm. 

podkladní vrstva je od základové desky oddělena klouznou spárou vyplněnou vytvořenou 

asfaltovými pásy IPA V S30. Dilatační celky od sebe budou odděleny průběžnými dělícími 

spárami tl. 25mm, vyplněné pružnou hmotou. Dilatační spáry v podlaze kryty dilatačním 

krytem. 

Svislé konstrukce 

Sloupy budou provedeny z ocelových profilů HEB 300 z oceli S355. Sloupy jsou 

k základové desce kotveny přes patní plech, kotvení je provedeno dle návrhu statika, kotvení 

není součástí bakalářské práce. Sloupy budou provedeny přes celou výšku budovy. Sloupy 

budou obloženy protipožárním systémem PROMAT. 

Obvodový plášť je tvořen systémem Velox s tloušťkou betonového jádra 120mm 

z betonu C20/25 a s tepelnou izolací tl. 150mm. Ve 3.NP je tvořen systémem prosklených 

fasád Schüco FW50+BF. Vstup a zádveří je tvořeno systémem Jansen TVS. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou tvořeny systémem průvlaků z nosníků 

IPE240 a vaznic IPE200. Spoje konstrukčních prvků budou navrženy statikem a nejsou 

předmětem řešení této bakalářské práce. Na systému vodorovných průvlaků a vaznic bude 

uložen trapézový plech HP50/250 s výškou vlny 50mm zalitý betonem C20/25 tl. 50mm. 

Kotvení trapézového plechu dle návrhu statika.  

Část stropu nad 2.NP je nesena táhly ukotvenými do střešních vazníků a průvlaků. 

Návrh táhel, a systém kotvení nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
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Překlady  

Překlady v obvodovém plášti jsou tvořeny systémem Velox. Nad okenní překlad 

budou uloženy ocelové prostorové nosníky délek 2300mm a 1500mm. Do otvorů bouraných 

do stěny stávající budovy budou vloženy nosníky IPE 120 délky 1300mm. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení 1.NP je tvořeno plochou střechou vyspádovanou ven ve sklonu 2%. 

Střešní plochy jsou ukončeny okapními žlaby.  Nosná konstrukce zastřešení 1.NP je tvořena 

nosníky IPE200, na ně je uložen trapézový plech HP 50/250 zalitý betonem C20/25 tl. 50mm. 

Nosníky budou kloubově ukotveny k průvlakům stropu nad 1.NP a kloubově uloženy do 

kapes v obvodové stěně stávající budovy tak, aby střecha tvořila vložené dilatační pole.  

Střecha nad 2.NP je řešena jako plochá se spádem 2% směrem ven, je ukončená 

okapním žlabem. Konstrukce střechy nad 2.NP je tvořena stropní konstrukcí nad 1.NP.  

Zastřešení 1.NP je tvořeno plochou střechou se spádem směrem ven ve sklonu 2%. 

Střešní plochy jsou ukončeny hranatými okapními žlaby.  Nosná konstrukce zastřešení 1.NP 

je tvořeno nosníky IPE200, na ně je uložen trapézový plech zalitý betonem C20/25 tl. 50mm. 

Nosníky budou kloubově ukotveny k průvlakům stropu nad 1.NP a kloubově uloženy do 

kapes v obvodové stěně stávající budovy tak, aby byl umožněn pohyb konstrukce.  

Střecha nad 2.NP je řešena jako plochá se spádem 2% směrem ven, je ukončená 

okapním žlabem. Konstrukce střechy nad 2.NP je tvořena stropní konstrukcí nad 1.NP.  

Střecha nad 3.NP je řešena jako plochá střecha odvodněná dovnitř dispozice třemi 

vtoky. Vtoky budou kryté mřížkou a vyhřívané proti zamrznutí odváděné vody. Nosná 

konstrukce střechy nad 3.NP je tvořena vazníkovou soustavou v podélném směru. Vazníky 

jsou umístěny v osové vzdálenosti 5m. Vazníky jsou kotveny do průběžných sloupů. Spoje 

provedeny dle návrhu statika. V příčném směru jsou na styčníky vazníků uloženy vaznice.  

Nosná konstrukce zastřešení je tvořena trapézovým plechem HP50/250 s vrstvou betonu 

C20/25 tl. 50mm. Konstrukce bude zavětrovaná v krajních polích po třech stranách 

konstrukce.  
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Zavětrování 

Svislé zavětrování skeletové konstrukce bude provedeno rámovými spoji mezi 

sloupy a průvlaky. Návrh spojů a jejich umístění dle návrhu statika. Návrh spojů není součástí 

bakalářské práce. Vodorovné zavětrování je umístěno v konstrukci střech nad 3.NP. 

Zavětrování je vytvořeno ocelovými trubkami TR50/3,2. Kotvení  umístěno mezi vazníky  

a vaznicemi, dle návrhu statika. 

Schodiště 

V objektu budou umístěna 3 schodiště, hlavní schodiště, pomocné propojující patra 

fitcentra a vnější požární schodiště umístěné na západní  

Hlavní schodiště je řešeno jako ocelové schodnicové, přímé s vloženou 

mezipodestou. Půdorysný rozměr schodiště 1300x8020mm. Průchodná šířka schodiště je 

1200mm. Šířka mezipodesty je 1200mm. Stupnice a podstupnice budou dřevěné kolmé, bez 

přesahu. Počet stupňů v jednom rameni 12x160x310mm. Průřez ocelové schodnice 

50x300mm. Schodiště bude kotveno pomocí dosedací patky zakotvené ke konstrukci základů, 

dle návrhu dodavatele. V úrovni stropu bude kotveno do ocelového stropního nosníku IPE 

120. Návrh spoje bude proveden dle návrhu statika, výpočet není součástí bakalářské práce. 

Pomocné schodiště v prostoru lezecké stěny je jako ocelové schodnicové, zakřivené 

s vloženou mezipodestou. Půdorysný rozměr schodiště 1650x7500mm. Průchodná šířka 

schodiště je 1200mm. Šířka mezipodesty je 1200mm. Počet stupňů v jednom rameni 

12x160x300mm. Stupně jsou navrženy dřevěné s kolmou podstupnicí. Průřez ocelové 

schodnice 50x250mm. Schodiště bude kotveno pomocí dosedací patky zakotvené ke 

konstrukci základů, dle návrhu dodavatele. V úrovni stropu bude kotveno do ocelového 

stropního nosníku IPE 240. Návrh spoje bude proveden dle návrhu statika, výpočet není 

součástí bakalářské práce. 

Vnější požární schodiště je řešeno jako dvouramenné schodnicové tvaru U s bočními 

schodnicemi. Půdorysný rozměr schodiště je 2500x5500mm. Průchodná šířka schodiště je 

1100mm. Šířka podest je 1100mm. Počet stupňů v jednom rameni 12x160x300mm. Stupně  

a podesty jsou provedeny z ocelového roštu, bez podstupnic. Schodiště bude neseno 

ocelovými sloupy dle návrhu statika, založeno na samostatných základech. Dle požadavků 

požárního technika bude zastřešeno a osvětleno nouzovým osvětlením. Schodiště bude 
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založeno na samostatných základech, v úrovni hlavních podest bude kotveno ke konstrukci 

obvodového pláště ocelovými úhelníky.  

Výtah 

V objektu je umístěn lanový výtah bez strojovny Schindler 5300. Pohonná jednotka 

je umístěna v šachtě výtahu. Rozměry výtahové kabiny 1100x1400mm. Rozměry výtahové 

šachty 2350x1600mm. Dveře budou automatické posuvné. Šířka otvoru bude 900mm, výška 

otvoru 2100mm. Výtah bude vybaven dle vyhl. 398/2006 Sb. 

Podlahy  

Podlahy jsou v objektu navrženy tak, aby splňovaly všechna potřebná kritéria jako je 

tepelná a zvukově izolační vlastnost, bezpečnost, hygienická nezávadnost apod. Skladby 

podlah jsou specifikovány ve výpisu podlah. 

Hydroizolace a parozábrany 

Jako hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti je použita hydroizolace DEKLASSS 

G200 S40. Pro hydroizolační vrstvu plochých střechy byla použita hydroizolace DEKPLAN 

76 A DEKPLAN 76. Hydroizolace budou provedeny dle doporučení výrobce. V základech 

vytvořená kluzná spára použitím Asfaltových pásů IPA V S30. Ve střešních pláštích použita 

parozábrana GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL. Parozábrana bude propojena 

s hydroizolací. 

Tepelná a zvuková izolace 

Obvodový plášť systému Velox s tloušťkou betonového jádra 150mm a s tepelnou 

izolací s PPS tl. 150mm nepotřebuje dodatečnou tepelnou izolaci. Jako tepelná izolace podlah 

nad terénem je použita tepelná izolace ROCKWOOL DACHROCK tl. 120mm. Pro 

akustickou izolaci podlah ve 2.NP a 3.NP byla použita tepelná a akustická izolace 

ROCWOOL STEPROCK ND tl. 40mm. Na zateplení střech bude použita Izolace 

ROCKWOOL MONROCK tl. 200mm. 

Vnitřní úprava povrchů  

Vnitřní stěny opatřeny Jednovrstvou lehčenou sádrovou omítkou Baumit L, na kterou 

bude aplikován malířský nátěr Primalex plus, bílé barvy. Na WC a v úklidových místnostech 
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proveden obklad keramickými dlaždicemi do výšky 2000mm. Nad umyvadly obklad zrcadly, 

dolní hrana ve výšce 900mm horní hrana obkladu ve výšce 2000mm. Nad dřezy v denní 

místnosti a v tělocvičně fyzioterapeuta obklad keramickými dlaždicemi. Spodní úroveň 

obkladu ve výšce 900mm, horní úroveň ve výšce 2000mm.  

Vnější úprava povrchů 

Vnější fasáda obložena provětrávanou fasádou z cortenového plechu. Nosná 

konstrukce provětrávané fasády tvořena dřevěným roštěm kotveným do systému obvodového 

pláště Velox. Nosná konstrukce plechu tvořena deskami z překližky. Spoje plechů 

klempířskými drážkami. Plech kotven mechanickými spoji ke konstrukci roštu. 

Podhledy 

V celém objektu použity pohledy systému Knauf. Ukotvené do hliníkového roštu, 

rošt nesen ocelovými táhla ukotvenými do konstrukce stropu. Sádrokartonové desky tl. 

15mm. Pohledy umístěny ve výšce 3,0m nad podlahou. V pohledu vedeny rozvody instalací. 

Instalační jádro 

Zařizovací předměty jsou kotveny do instalačních příček systému Knauf. Tloušťka 

instalačních příček 250mm. Instalační příčky opatřeny obkladem keramickými dlaždicemi. 

Obklad proveden do výšky 2000mm. 

Opláštění 

Opláštění 3.NP je tvořeno systémem tepelně izolačních prosklených fasád Schüco 

FW50+ . Opláštění je tvořeno nosným rámem ukotveným do nadezdívky ve 3.NP a konstrukce 

střechy. Na roštu připevněno rámové zasklení izolačním dvojsklem s reflexní fólií proti 

přehřívání v úrovni střech použito sklo použito sítotisku skla. Na rámy připevněna 

protisluneční ochrana Schüco CTB. Systém zasklení použit rovněž k opláštěné severní fasády 

části mezi stávající budovou a fitcentrem.  

Zádveří tvořeno systémem prosklených fasád Jansen TVS. Tvořeno systémem 

svislých stěn a zastřešení. Rám ukotven do konstrukce podlahy, a konstrukce stropu nad 1.NP. 

podrobné řešené proskleného zádveří v rámci architektonického detailu.  
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Výplně otvorů.  

V objektu použity okna Schüco AWS 75SI. Okna osazeny do obvodového pláště 

systému Velox. Zasklení izolačním dvojsklem. Kování oken systém SchücoAvantec. V úrovni 

stropu použito sítotisku skla. 

Přemístitelné příčky 

V objektu použity přemistitelné příčky MILT ukotvené do podlahy a podhledu. 

Kotvení provedeno dle doporučení dodavatele. Specifikace viz výpis výrobků. 

Terénní úpravy a zpevněné plochy 

Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník šířky 0,5m vytvořený z kačírku, 

tl. vrstvy 80mm. Před vstupy do objektu je vodorovná plocha, jejíž nášlapnou vrstvou bude 

tvořit kamenná mrazuvzdorná dlažba tl. 60mm osazena do pískového lože. Před objektem je 

navržena zóna pro pěší. Chodníky budou obehnány obrubníkem a budou správně 

vyspádovány. Areál bude vhodně osázen zelení. Pěší zóna bude použita pro zásobování 

objektu. 

Klempířské výrobky 

Blíže specifikovány ve výpisu klempířských výrobků 

Zámečnické výrobky 

Blíže specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Při návrhu byly provedeny posudky u konstrukcí, které by mohly ovlivnit stavbu 

z hlediska tepelné techniky. V programu Teplo 2010 byly provedeny posudky obvodového 

pláště Velox, střešních konstrukcí a základů. Vyhodnocení výsledků viz příloha č. 5.3. 

Součinitel prostupu tepla prosklených fasád je certifikovaný výrobcem. 

Součinitel prostupu tepla rámů Uf = 1,27W/m2K 

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,6W/m2K 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu  

Měření radonu a geologické a hydrogeologické průzkumy nebyly provedeny, protože 

nejsou součástí bakalářské práce 

Objekt se nachází na poddolovaném území. Z toho důvodu je založen na základové 

desce tl. 400mm a rozdělen posuvnými dělícími spárami do třech dilatačních celků podle 

zatížení a možnosti rozdílného sedání. Přesný výpočet účinků sedání není předmětem řešení 

bakalářské práce. 

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

účinků  

Navrhovaná stavba bude prováděna s ohledem na životní prostředí, na které nebude 

mít negativní dopad.Na stavbu objektu bude použito certifikovaných materiálů, které splňují 

technické požadavky a nebudou mít negativní účinky na zdraví a bezpečnost uživatelů 

objektu ani životní prostředí.  

Během provádění stavby by mohlo dojít k mírnému, ale přechodnému zhoršení 

životních podmínek v okolí staveniště. Jednalo by se především o zvýšení prašnosti a hluku. 

Bude zajištěno, aby tyto negativní vlivy co nejméně zatěžovaly okolní pozemky, uživatele 

okolních objektů a osoby s omezenou schopností pohybu. Nebude docházet k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V případě znečistění veřejné komunikace 

bude zajištěn její úklid. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 a vyhlášek 

č. 381 a č. 383/2001. 

h) Dopravní řešení  

Stavební pozemek je přístupný z ulice Holvekova. Osou areálu povede nově 

vybudovaná komunikace, která bude napojena na ulici Holvekova. Před objektem bude 

vybudována zóna pro pěší, kterou bude možno využívat pro zásobování objektu.  

 

 



40 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Před nežádoucími tepelnými úniky bude objekt chráněn tepelnými izolacemi. Jako 

hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti a radonovému záření je použita hydroizolace 

DEKLASSS G200 S40. Pro hydroizolační vrstvu plochých střechy byla použita hydroizolace 

DEKPLAN 76 A DEKPLAN 76. V odsřikových výškách bude použita soklová 

omítkaSTOMIX. 

 

Skladba soklové omítky: 

Zesilující vyztužení  ALFAFIX S1 + skleněná síťovina VT1  tl.5mm 

Základní  vrstvastěrková hmota AlfaFIX S1  

 + skleněná síťovina VT1 tl.3mm 

Penetrace   penetrační lak EH 

Povrchová úprava  mozaikové omítky AlfaDEKOR F   tl.3mm 

 

Vše bude provedeno v souladu s normovými hodnotami  
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1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu Měřítko výkresu  

F01 Půdorys základů M 1:50 

F02 Půdorys 1.NP  M 1:50 

F03 Půdorys 2.NP  M 1:50 

F04 Půdorys 2.NP  M 1:50 

F05A Řezy objektem M 1:50 

F05B Řezy objektem - dílčí M 1:50 

F06 Konstrukce stropu nad 1.NP  M 1:50 

F07 Konstrukce stropu nad 2.NP  M 1:50 

F08 Konstrukce střechy nad 3.NP  M 1:50 

F09 Půdorys střechy nad 1.NP M 1:50 

F10 Půdorys střechy nad 2.NP M 1:50 

F11 Půdorys střechy nad 3.NP M 1:50 

F12 Pohledy S,J,V,Z  M 1:50 

F13 Architektonický detail M 1:5 

F14 Vizualizace 

F15 Specifikace výrobků 
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1.2 Stavebněkonstrukční část 

1.2.1 Technická zpráva  

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Stavba je navržena jako třípodlažní po patrech kaskádovitě ustupující budova o 

půdorysných rozměrech 20,980m x 33,59m a maximální výškou 12,5m. 

Vstup do objektu je z jižní strany, v 1.NP je umístěna vstupní část, lezecká stěna, 

fitcentrum, boulder, technická místnost a zázemí pro návštěvníky. Ve 2.NP je druhá část 

fitcentra, tělocvična a sociální zázemí. Ve 3.NP se nachází kanceláře a pracovny, denní 

místnost pro zaměstnance a sociální zázemí. 

Budova je navržena jako ocelový skelet s průběžnými sloupy z ocelových profilů 

HEB300 z oceli S355. Vodorovná konstrukce stropu nad 1.NP a 2.NP je tvořena systémem 

vodorovných průvlaku z profilů IPE240 a na nich kolmých vaznic z profilů IPE 200. Na tuto 

konstrukci je položen trapézový plech HP50/250 zalitý vrstvou betonu tl. 50mm. Konstrukce 

střechy nad 1.NP je tvořena vaznicemi profilu IPE 200 kloubově ukotvenými k ocelovým 

průvlakům a kloubově uloženými do kapes vytvořených v obvodovém zdivu stávající budovy. 

Konstrukce střechy nad 3.NP je tvořena ocelovými vazníky z trubkových průřezů celkové 

výšky 900mm, kotvenýmido sloupů. Kolmo na ně jsou uloženy vazničky z profilů IPE 100 

v osových vzdálenostech 875mm a 1000mm. Na vaznice je uložen trapézový plech HP 

50/250 s vrstvou betonu C20/25 tl. 50mm.  

Objekt bude v příčném i podélném směru zavětrován. Ve svislém směru bude 

zavětrování zajištěno tuhými rámovými spoji, ve střešní konstrukci pak ocelovými táhly. 

Jejich umístění a dimenze budou prověřeny výpočtem, tento výpočet není předmětem řešení 

bakalářské práce. Ve vodorovném směru je zavětrování vytvořeno v úrovni konstrukce 

střechy nad 3.NP. 

Objekt bude opláštěný systémem Velox v 1.NP a 2.NP. Ve 3.NP bude obvodový 

plášť tvořen systémem prosklených fasád Schüco. 

Střechy jsou navrženy jako nepochůzí. Odvodnění jednotlivých střech dovnitř i vně 

dispozice. 
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b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Materiály a technologie použité na stavbu objektu budou mít veškeré požadované 

certifikáty a nebudou ohrožovat zdraví uživatelů či zatěžovat životní prostředí.  

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

konstrukce 

Při návrhu bylo počítáno s veškerým možným budoucím zatížením, které by mohlo 

ovlivňovat stavbu po dobu její životnosti (stálé zatížení, užitné zatížení, zatížení technologií, 

klimatické zatížení apod.). Vše bude v souladu s platnými normami a předpisy. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Konstrukce střechy bude kloubově ukotvena k ocelovým průvlakům a kloubově 

uložena do kapes vytvořených v obvodové stěně stávající budovy tak, aby vytvářela dilatační 

pole objektu. 

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

konstrukce, případné sousední stavby 

Konstrukce střechy nad 1.NP může přitěžovat obvodovou stěnu a základy stávající 

budovy. Bude potřeba vypracování statického posudku. Posouzení není předmětem řešení 

bakalářské práce.  

Objekt bude postaven z certifikovaných výrobků. Veškeré spoje ocelových 

konstrukcí budou prověřeny statickým výpočtem. Tento výpočet není předmětem řešení 

bakalářské práce. 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Při bouracích pracích, při vytváření dveřních otvorů do stávajícího objektu, budou 

dodrženy veškeré technologické postupy a budou prováděny dle zásady BOZP tak, aby 

nedošlo k ohrožení života či zdraví pracovníků. 
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Ochrana rozestavěných konstrukcí před klimatickými vlivy, jsou stanoveny 

v technologických podkladech stavebních postupů, v ČSN a normách s tím souvisejících.  

Zakrývané stavební konstrukce budou důkladně kontrolovány. 

h) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

2. Inženýrské objekty 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

3. Provozní soubory 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

G. Specializace - Architektura 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko výkresu 

G01 Architektonický detail  M 1:5 
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5. Přílohy 

5.1 Plakát – Ateliérová tvorba IV 
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5.2 Studie  

Architektonická situace Centra volného času Alexander 
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Architektonická situace Sportovního a lezeckého centra Alexander 

  



48 

 

Půdorysy podlaží 

• Půdorys 1.NP 
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• Půdorys 2.NP 
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• Půdorys 3.NP 
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5.3 Tepelné posudky 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť systém VELOX 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Desky Velox WS  0,054       0,110  13,7 
   2  Beton hutný 1  0,120       1,230  17,0 
   3  BASF EPS 100  0,150       0,039  40,0 
   4  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,000 = 0,932 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

  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 =   0,20 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: 0,086 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,086 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0039 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2488 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Jednoplášťová plochá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0012       50,000  1720,0 
   2  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   3  Glastek 40 SpecialMineral 0,0045       0,210  30000,0 
   4  RockwoolMonrock Max  0,200       0,039  4,0 
   5  Dekplan 76  0,0018       0,350  15000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,000 = 0,932 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,981 
  

  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 =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,071 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 76). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,071 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0690 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Jednoplášťová vegetační střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0012       50,000  1720,0 
   2  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   3  Cementový potěr  0,020       1,230  17,0 
   4  Glastek 40 SpecialMineral 0,004       0,210  30000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,200       0,037  70,0 
   6  Dekplan 77  0,0015       0,350  15000,0 
   7  Substrát  0,080       0,950  4,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,000 = 0,932 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,983 
  

  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: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 77). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0030 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0821 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,003       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  RockwoolDachrock Max  0,120       0,041  2,95 
   6  Gekglass G200 S40  0,004       0,210  40000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,805+0,000 = 0,805 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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 =   0,31 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: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,8 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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5.4 Výpočet schodiště 

a) Hlavní schodiště 

Konstrukční výška schodiště - KV = 3840mm 

Nutný počet stupňů - ns 

ns =  až  =  až  = 25,6 až 21,33 

Počet stupňů - ns =24 

Skutečná výška schodišťového stupně  

h =   =   = 160 mm 

Šířka stupně 

b = 630 – 2.h = 630 – 2.160 = 310mm 

b = 310mm 

Šířka mezipodesty 

Vložená mezipodesta 

Lp1 = 2.630 + 300 =1560mm 

Lp2 = 630 + 300 =930mm 

Navrženo Lp = 1200mm 

Sklon schodiště 

α = 27,3° 

Délka ramene – L 

L= 11.b = 11.310 = 3410mm 

Šířka ramene - bp 

bp = 1200mm 

Délka schodišťový prostoru 

D = 2.L+Lp = 2.3410+1200 = 8020mm 

Šířka schodišťového prostoru  

B = bp + 2.schodnice = 1200 + 2.50 

B = 1300mm 
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b) Pomocné schodiště 

Konstrukční výška schodiště - KV = 3840mm 

Nutný počet stupňů - ns 

ns =  až  =  až  = 25,6 až 21,33 

Počet stupňů - ns =24 

Skutečná výška schodišťového stupně  

h =   =   = 160 mm 

Šířka stupně 

b = 300mm 

Šířka mezipodesty 

Vložená mezipodesta 

Lp1 = 2.630 + 300 =1560mm 

Lp2 = 630 + 300 =930mm 

Navrženo Lp = 1200mm 

Sklon schodiště 

α = 28° 

Šířka ramene - bp 

bp = 1200mm 

Délka schodišťový prostoru 

D = 7500mm 

Šířka schodišťového prostoru  

B = bp + 2.schodnice+ zrdcadlo= 1200 + 2.50 + 350 

B = 1650mm 
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c) Vnější požární schodiště 

Konstrukční výška schodiště - KV = 3840mm 

Nutný počet stupňů - ns 

ns =  až  =  až  = 25,6 až 21,33 

Počet stupňů - ns =24 

Skutečná výška schodišťového stupně  

h =   =   = 160 mm 

Šířka stupně 

b = 300mm 

Šířka mezipodesty 

Lp = 1100mm 

Sklon schodiště 

α = 28° 

Šířka ramene - bp 

bp = 1100mm 

Délka schodišťový prostoru 

D = 11.b + 2.Lp + 1.50 = 11.300 + 2.1100 + 2.50 = 5500mm 

Šířka schodišťového prostoru  

B = 2.bp + 4.schodnice + zrcadlo= 2.1100 + 4.50 + 100 = 2500mm 

B = 2500mm 
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6. Závěr 

V bakalářské práci byla zpracována částečná dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhl.č. 499/2006 Sb. pro část sportovního a lezeckého centra Alexander v rozsahu zadání. 

Zpracování návrhu probíhalo s ohledem na stavebně technické, architektonické i ekonomické 

požadavky. Objekty byl navržen s ohledem na charakter území, ve kterém je navrhován  

a vrací zapomenutému dolu Alexander jeho ztracenou atraktivitu. Objekt se po postavení 

stane součástí stávajícího objektu a dohromady budou tvořit kompaktní celek. Cílem celého 

projektu bylo do dolu Alexander vrátit jeho ztracenou atraktivitu a vytvořit místo vhodné pro 

sportovní a odpočinkové aktivity. 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem využila všech znalostí a poznatků 

získaných při studiu na VŠB – TUO. Díky konzultacím s odbornými pracovníky a pedagogy 

VŠB – TUO bylo nalezeno nejoptimálnějšího konstrukčního i estetického řešení objektu. 
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