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ůnotace bakalá ské práce: 

 

P edm tem bakalá ské práce je správné vypracování stavební část projektové dokumentace 

a technické zprávy administrativní budovy dle platných norem a vyhlášek, včetn  její studie. 

Součást zadané práce je podrobný položkový rozpočet objektu a vytvo ení časového 

harmonogramu postupu prací pro tuto budovu.  

Stavba je tvo ena prefabrikovaným, železobetonovým skeletem v počtu 4x2pole, s osovým 

rozp tím sloup  5,8x7,4m a konstrukční výškou podlaží 4m. V objektu se nachází technické a 

administrativní zázemí firmy Intoza s. r. o. a jeho další zám r je poskytnout prostory pot ebné 

k odborné prezentaci a školení společností v oblasti tepelné techniky a energetické úspory 

novostaveb a u rekonstrukcí. 

 

Počet stran: 49 

 

 

Annotation of bachelor project: 

 

The main aim of bachelor thesis is to work up project documentation for an administration 

building and create a detail itemized budget with work schedule for this building. 

This building is made of prefabricated, reinforced concrete skeleton with 2x4squares. The 

distances between column axis are 5,8 x 7,4m and the storey height is 4m. This object was 

designed as a technical and administrative base for the company Intoza s. r. o. and the other 

purpose is to provide space and facilities needed for presentation and training courses about 

thermal technology and energetic demands for new buildings and reconstructions. 

 

Number of pages: 49 
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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 

 

DMK 

J-TSK 

PE 

PP 

PVC 

ČSN 

ČSN EN 

ČSN ISO 

ČSN DIN 

s.r.o. 

SDK 

LAeq,14h 

U 

UN,20 

Udop 

dT10,N 

dT10 

Digitální model krajiny 

Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Polyethylen 

Polypropylen 

Polyvinylchlorid 

Česká státní norma 

Česká státní norma evropská 

Česká státní norma mezinárodní 

Česká státní norma n mecká 

Společnost s ručením omezeným 

Sádrokarton 

Hladina akustického tlaku 

Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m
2
*K] 

Součinitel prostupu tepla požadovaný normou [W/m2
*K] 

Součinitel prostupu tepla doporučený normou [W/m2
*K] 

Pokles dotykové teploty požadovaný normou [°C] 

Pokles dotykové teploty konstrukce [°C]
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ÚVOD 

P edm tem bakalá ské práce je vypracování stavební části projektové dokumentace 

a technické zprávy administrativní budovy. Součást zadané práce bude tvo it podrobný 

položkový rozpočet objektu a časového harmonogramu postupu prací. 

Stavba je tvo ena prefabrikovaným, železobetonovým skeletem v počtu 4x2pole, s osovým 

rozp tím sloup  5,Řx7,4m a konstrukční výškou podlaží 4m. V objektu se nachází technické a 

administrativní zázemí firmy Intoza s. r. o. a jeho další zám r je poskytnout prostory pot ebné 

k odborné prezentaci a školení společností v oblasti tepelné techniky a energetické úspory 

novostaveb a u rekonstrukcí. 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVů 
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a) Identifikační údaje 

 

I. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: 

Místo stavby: 

 

Katastrální území: 

Charakter stavby: 

Účel stavby: 

 

Školicí st edisko Intoza s.r.o. 

Varšavská 15Ř3/řř, 709 00 Ostrava-Hulváky 

Stavební parcela č. 82/169 

Ostrava 

Novostavba 

ůdministrativní budova 

Zám rem investora Ěstavebníkaě a této dokumentace je získání stavebního povolení 

pro výstavbu nového administrativního sídla s rozší enou p sobností pro provád ní školení 

v tepelné technice budov. Tato budova je tvo ena prefabrikovaným železobetonovým 

skeletem o konstrukční výšce typického podlaží 4m. Objekt bude zast ešen jednoplášťovou 

plochou st echou se solárními panely. 

 

 

II. Identifikační údaje investora 

 

Investor: 

tel.: 

IČO: 

e-mail: 

Sídlo investora: 

Intoza s.r.o. 

+420 596 100 300 

25873261 

intoza@intoza.cz 

Krásná 34, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

 

 

III. Identifikační údaje projektanta 

 

Projektant: 

 

 

Sídlo projektanta: 

ůrchitektonická kancelá  Cody buildings a.s. 

Zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským 

soudem v Ostrav , oddíl C, číslo 324Ř6.  

Jiráskova 12/13ř, 709 00 Ostrava – Mariánské hory 

 

mailto:intoza@intoza.cz
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tel.: 

IČO: 

e-mail: 

Zastoupená: 

 

Stupeň dokumentace: 

 

+420 596 476 338 

39037296 

cody@cody.cz 

Ing. ůrch. Ji ím Trnkou, autotizační číslo: 0000773, 

jednatelem společnosti 

Projekt pro stavební povolení 

 

b) Údaje o dosavadním využití pozemku a zastav nosti území  

 

Stavební parcela č. 1583/99 pat ící do katastrálního území Ostravy leží v pr myslové části 

Ostrava - Hulváky v blízkosti železniční trati. V současnosti je využívaná jako skladovací 

a parkovací prostory firmy Intoza s.r.o., která je zároveň vlastníkem parcely. Jedná 

se o zpevn nou, oplocenou, volnou plochu ze št rkopísku. P i návrhu situace objektu byly 

respektovány podmínky dané územním plánem m stské části Ostrava - Hulváky. 

 

Číslo parcely: 

Vým ra: 

Katastrální území: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení vým ry: 

Druh pozemku: 

Omezení vlastnického práva: 

č. 15Ř3/řř 

1165m
2
 

Ostrava 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Ze sou adnic v J-TSK 

Ostatní plocha 

Žádná omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cody@cody.cz
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Seznam dotčených pozemk  dle katastru nemovitostí: 

Obec Katastrální 

území 

Číslo 

parcely 

Majitel Druh pozemku 

dle katastru 

nemovistostí 

Pozn. Vým ra 

(m
2
) 

Ostrava 

- 

Hulváky 

Ostrava 82/168 INTEGART CZ 

s.r.o. Varšavská 

1582/99, 709 00 

Ostrava-Hulváky 

Zastav ná 

plocha a 

nádvo í 

Sousední 

pozemek 

1 632 

Ostrava 

- 

Hulváky 

Ostrava 82/135 ůuto Kozelský 

s.r.o. Varšavská 

951/114, 709 00 

Ostrava-Hulváky 

Zastav ná 

plocha a 

nádvo í 

Sousední 

pozemek 

1 100 

Ostrava 

- 

Hulváky 

Ostrava 82/171 Intoza s.r.o. 

Krásná 34, 718 00 

Ostrava – 

Kunčičky 

Ostatní plocha Sousední 

pozemek 

2 350 

Ostrava 

- 

Hulváky 

Ostrava 82/133 M sto Ostrava Zastav ná 

plocha a 

nádvo í 

Sousední 

pozemek 

1 680 

Ostrava 

- 

Hulváky 

Ostrava 82/134 M sto Ostrava Ostatní plocha  Sousední 

pozemek 

1 260 

 

 

c) Údaje o provedených pr zkumech a napojení dopravní a technické infrastruktury 

 

P ed zahájením výstavby byly provedeny vrtané sondy pro zjišt ní p dního složení 

a vlastnosti zemin a dále byl proveden pr zkum o stanovení radonového indexu 

(viz. část B, oddíl 1.h – Protokol hydrogeologického pr zkumu, Protokol o stanovení 

radonového indexu pozemku).  

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 30 míst, které bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Varšavská. 

Z hlediska funkčního zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne 

parkovišt  z litého asfaltu. 
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Vodovod – Objekt bude p ipojen k ve ejné rozvodné síti pitné vody vhodnou p ípojkou 

z PE trubek v hloubce 1 200mm od nov  vzniklé roviny terénu. Vodom rná soustava bude 

uložena uvnit  objektu v technické místnosti. P ibližn  300mm nad touto p ípojkou bude 

uložena výstražná fólie modré barvy.  

 

 

Splašková kanalizace – P ípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour 

materiálu PP v hloubce cca. 1 100mm pod úrovní terénu. Pod parkovacím stáním 

p ed objektem bude umíst na železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem 

kanalizačního potrubí. 

 

Dešťová kanalizace – Objekt musel být p ipojen do ádu ve ejné dešťové kanalizace. 

Voda z povrchu parkovacích ploch bude spádov  odvád na k drenážím umíst ným v t sné 

blízkosti objektu. Veškerá voda ze st echy novostavby bude odvedena dešťovou kanalizační 

p ípojkou navrženou projektantem z materiálu PP. Správce kanalizačních sítí vydal vyjád ení 

o souhlasu s napojením dešťové kanalizace do ve ejného rozvodu, dle autorizovaného 

výpočtu o maximálním množství dešťových vod provedeném projektantem. 

 

Elektrická energie – P ípojka elektrické energie bude opat ena elektrom rovou rozvodnicí 

umíst nou u vstupu do objektu tak, že bude p ístupná z ve ejné komunikace kv li pot ebným 

revizím. Tato rozvodnice a celá p ípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚBohemia 

Energy entity). 

 

 

d) Informace o spln ní požadavk  dotčených orgán  

 

Veškeré dotčené orgány byly na základ  p edložené studie náležité informovány o plánované 

výstavb  Školicího st ediska Intoza s.r.o. a jejím pr b hu. Vyjád ení o spln ní požadavk  

dotčených orgán  si zajišťuje investor. B hem doby stanovené pro podání námitek 

nebo požadavk  na zm ny neobdržel investor žádné vyrozum ní o nutných zm nách 

v projektové dokumentaci. 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
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e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

Zhotovená dokumentace je v souladu s požadavky stanovenými stavebním zákonem 

č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, dále s vyhláškou 

č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou 

č. 502/2006 Sb. O zm n  vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Novostavba byla navržena v souladu s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby. Dokumentace splňuje p íslušné p edpisy a požadavky jak pro vnit ní 

prost edí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prost edí. 

 

 

f) Údaje o spln ní podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Zhotovená dokumentace byla p ipravena dle p edchozí architektonické studie, která byla 

vypracována v souladu s požadavky investora a také s územním plánem m stské části Ostrava 

– Hulváky. Pozemek je vedený v územním plánování jako stavební parcela 

č. 15Ř3/řř, jeho účel se nem ní. 

 

 

g) V cné a časové vazby stavby  

 

Pro výstavbu objektu, včetn  vytvo ení p ípojky vodovodu, p ípojky splaškové kanalizace, 

p ípojky dešťové kanalizace a p ípojky elektrické energie, nejsou známy žádné p edcházející 

opat ení nebo návazné práce v okolí objektu. Z ízení p ípojek není obsahem bakalá ské práce, 

ale bude součástí výstavby objektu. 

 

 

h) P edpokládaná délka výstavby a popis postupu výstavby 

 

Začátek výstavby objektu byl stanoven dle p ání investora a dle mírných klimatických 

podmínek posledních let na 17.b ezna 2014. P edpokládaný konec výstavby 27.kv tna 2015. 

 

Stavba bude realizována odbornou stavební firmou Ěstavebním podnikatelemě, vybranou 

ve výb rovém ízení stavebníka. Kontaktní údaje – adresa, ičo, e-mail, tel. číslo, Stavebního 

https://www.mmr.cz/getdoc/378d6d7d-8a7b-4f7e-bd1f-abb47b6f2385/Vyhlaska-268-2009-Sb--o-technickych-pozadavcich-na
https://www.mmr.cz/getdoc/378d6d7d-8a7b-4f7e-bd1f-abb47b6f2385/Vyhlaska-268-2009-Sb--o-technickych-pozadavcich-na
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podnikatele a odborného stavebního dozoru, budou oznámeny p íslušným orgán m v zákonné 

lh t  t í týdn  p ed začátkem výstavby. Výstavby je naplánovaná v jednom časovém úseku, 

tj. bez p erušení. 

 

 

i) Orientační statistické údaje o stavb  

 

Počet podlaží: 

Celková podlahová plocha: 

P edpokládaná cena stavby: 

4 

928,44 m
2 

17 641 561,00 Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

a) Zhodnocení staveništ , u zm ny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebn  historický pr zkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón  

 

P ed zahájením veškerých prací na stavební parcele č. Ř2/16ř, bude tato parcela oplocena 

mobilním plotem z železobetonových, prefabrikovaných, usazovacích základ  a ocelových 

sloup  vypln ných vlnitým plechem. Staveništ  (viz. výkresová část - Za ízení staveništ ) 

musí odpovídat na ízení vlády č. 17Ř/2001 Sb. a zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

v jeho plném zn ní, bude sloužit p edevším pro skladovaní a montáž stavebního materiálu 

a jako zázemí pro pracovníky stavby a technický dozor. Stavební parcela novostavby p ímo 

sousedí s parcelami č. Ř2/16Ř, Ř2/133, Ř2/134, Ř2/135, Ř2/171 a p iléhá k místní komunikaci 

v ulici Varšavská. 

 

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemku 

s ní souvisejících 

 

Pozemek nacházející se v katastrálním území m sta Ostravy, ležící v m stské části 

Ostrava – Hulváky, má rovinný charakter. Objektem výstavby je samostatn  stojící 

novostavba, budoucí sídlo firmy Intoza s.r.o., skládající se ze čty  nadzemních podlaží, 

ukončených plochou st echou. Vstup do objektu se nachází na jeho severozápadní stran , 

z ulice Varšavská. Úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží Ě±0,000) je rovna 

+225,35 m.n.m. K objektu p iléhá parkovišt  o celkovém počtu t iceti parkovacích míst 

a vým e 716,5m2. ůrchitektonické zpracování objektu navrhla ůrchitektonická kancelá  

Cody buildings a.s. 
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c) Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 

vn jších ploch 

 

Stavba se skládá ze čty  nadzemních podlaží a je zast ešena jednoplášťovou plochou st echou 

se sklonem jednotlivých ploch 2,62%. K budov  bude p ipojeno parkovišt  z litého asfaltu 

pro pracovníky a zákazníky firmy Intoza s.r.o. 

 

Založení objektu  

Základová konstrukce byla navržena dle hydrogeologického pr zkumu na únosnost základové 

spáry a v nezámrzné hloubce terénu 900mm. Po provedení výkopu, p ed zahájením betonáže 

je nutné, aby vlastnosti zeminy byly ov eny autorizovaným geologem. 

O provedené zkoušce, bude zpracován zápis ve stavebním deníku. 

Pro novostavbu byla navržena, jako základová konstrukce, monolitická základová deska 

v tloušťce 650mm. Základová deska bude provedena z betonu C16/20, vyztužena ocelovými 

pruty V12 a KůRI sít mi Ø6mm, velikost ok 150x 150mm (viz. výkresová část, Výkres 

výztuže základové desky). Za žádných okolností nesmí být hloubka založení desky menší 

než min. nezámrzná hloubka, 800mm, a p ed betonáží základ  bude hloubka založení 

zkontrolována stavbyvedoucím. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvo í prefabrikovaný montovaný skelet. Pr ezy sloup  

jsou 400x400mm nebo Ø400mm, délka sloup  je 3,5m a budou zhotoveny z betonu C35/45 

v závodu TOPOS PREFů Tovačov. Návaznost sloup  v jednotlivých patrech bude pomocí 

tzv. čapkova spoje. 

Jako výplň mezi skeletem bylo navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500, 

tloušťky 250mm se zateplením z p nového polystyrenu ISOVER EPS GreyWall v tloušťce 

200mm. Součinitel prostupu tepla obvodové plášt  byl stanoven U = 0,12 W/m
2
K. 

V objektu se nachází jádro tvo ící výtahovou šachtu z prefabrikovaných, železobetonových, 

st nových panel , tloušťky 1Ř0mm z betonu C35/45 vyrobených ve stejném závod  

jako nosný skelet. 

Rozd lení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo z p íček 

z pórobetonových  tvárnic YTONG P2-500 v tloušťce 125mm, nebo 50mm z p íček z SDK 

desek. Veškeré zdivo se bude lepit na tenkovrstvý stavební tmel firmy Weber-Pas. 
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Vodorovné konstrukce 

 

Hlavní nosnou vodorovnou a ztužující konstrukci tvo í prefabrikované T nebo L pr vlaku 

z betonu C35/45, vyrobené v závodu TOPOS PREFů Tovačov. Pr vlaky budou opat eny 

v míst  sloup  otvory pro pr b žnou výztuž. 

Stropní konstrukce v tloušťce 275mm je tvo ena p evážn  stropními panely SPIROLL délky 

7 250 mm. Jako další část stropní konstrukce byly navrženy filigránové stropy, na které budou 

osazována prefabrikovaná, schodišťová ramena. Tloušťka panel  p ed zmonolitn ním 

je ř0mm. Prostupy stropními konstrukcemi jsou detailn  znázorn ny ve výkresové části 

(Stropy). V n kterých částech objektu, bude stropní konstrukce opat ena podhledem z kazet 

z minerální vlny, o sv tlé výšce 3m. Podhled umožní vedení nutných instalací 

a jejich snadnou dostupnost.  

Otvory v p íčkách budou vynášený nenosnými p eklady YTONG NEP 12,5 nebo nosníkem 

válcovaným HEB 120. 

 

Zast ešení 

Nosnou konstrukcí ploché st echy bude stropní konstrukce nad 4. nadzemním podlažím. 

Odvodn ní st echy bude dovnit  dispozice, do instalačních šachet. St echa se skládá ze dvou 

st ešních rovin s totožným sklonem 2,62% a vnit ního svodného žlabu. St echa bude 

zateplena XPS p novým polystyrenem Isover Styrodur v tl. 2x100mm. Spád st echy bude 

tvo it vrstva z lehčeného keramzitbetonu (obj. hmotnost 1 100kg/m
3ě. Svrchní vrstva st ešního 

plášt  je navržená z povlakových, asfaltových, hydroizolačních pás  

s drobnozrnným posypem z drcené b idlice. Barvu izolačních pás  zvolí investor. 

 

Schodišt  

V celém objektu bylo navrženo prefabrikované, železobetonové schodišt  ze stejného 

výrobního závodu jako p edchozí prefabrikované dílce, TOPOS PREFů Tovačov. Dílce 

schodišt  se budou skládat z podesty a dvou schodišťových ramen. Ší ka ramen i podesty je 

shodná, 1 200mm. Ramena schodišt  budou osazena na ozub na podestu a stejn  tak na 

stropní konstrukci. Podesta je uložena na st nové panely pomocí ocelových L profil  

(100x100x10 mm). Tyto profily jsou ve st nových panelech p ipraveny již z výroby. 

Schodišt  je v každém pat e tvo eno 22 schody o výšce stupn  1Ř2 mm, ší ka stupň  

je 266 mm. Povrchová úprava ramen i stupň  bude p ipravena z výrobního závodu a je 

tvo ena hladkým pohledovým betonem. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 30 míst, které bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Varšavská. 

Z hlediska funkčního zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne 

parkovišt  z litého asfaltu. 

 

Vodovod 

Objekt bude p ipojen k ve ejné rozvodné síti pitné vody vhodnou p ípojkou z PE trubek 

v hloubce 1 200mm od nov  vzniklé roviny terénu. Vodom rná soustava bude uložena uvnit  

objektu v technické místnosti. P ibližn  300mm nad touto p ípojkou bude uložena výstražná 

fólie modré barvy.  

 

Splašková kanalizace 

P ípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 

cca. 1 100mm pod úrovní terénu. Pod parkovacím stáním p ed objektem bude umíst na 

železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem kanalizačního potrubí. 

 

Dešťová kanalizace 

Objekt musel být p ipojen do ve ejného ádu dešťové kanalizace. Voda z povrchu 

parkovacích ploch bude spádov  odvád na k drenážím umíst ným v t sné blízkosti objektu. 

Veškerá voda ze st echy novostavby bude odvedena dešťovou kanalizační p ípojkou 

navrženou projektantem z materiálu PP. Správce kanalizačních sítí vydal vyjád ení o souhlasu 

s napojením dešťové kanalizace do ve ejného rozvodu, dle autorizovaného výpočtu 

o maximálním množství dešťových vod provedeném projektantem. 

 

Elektrická energie 

P ípojka elektrické energie bude opat ena elektrom rovou rozvodnicí umíst nou u vstupu 

do objektu tak, že bude p ístupná z ve ejné komunikace kv li pot ebným revizím. 

Tato rozvodnice a celá p ípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚBohemia Energy 

entity). 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
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e) ešení technické a dopravní infrastruktury včetn  ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svážném území 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 30 míst, které bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Varšavská. 

Z hlediska funkčního zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne 

parkovišt  z litého asfaltu. 

 

Vodovod 

Objekt bude p ipojen k ve ejné rozvodné síti pitné vody vhodnou p ípojkou z PE trubek 

v hloubce 1 200mm od nov  vzniklé roviny terénu. Vodom rná soustava bude uložena uvnit  

objektu v technické místnosti. P ibližn  300mm nad touto p ípojkou bude uložena výstražná 

fólie modré barvy.  

 

Splašková kanalizace 

P ípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 

cca. 1 100mm pod úrovní terénu. Pod parkovacím stáním p ed objektem bude umíst na 

železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem kanalizačního potrubí. 

 

Dešťová kanalizace 

Objekt musel být p ipojen do ve ejného ádu dešťové kanalizace. Voda z povrchu 

parkovacích ploch bude spádov  odvád na k drenážím umíst ným v t sné blízkosti objektu. 

Veškerá voda ze st echy novostavby bude odvedena dešťovou kanalizační p ípojkou 

navrženou projektantem z materiálu PP. Správce kanalizačních sítí vydal vyjád ení o souhlasu 

s napojením dešťové kanalizace do ve ejného rozvodu, dle autorizovaného výpočtu 

o maximálním množství dešťových vod provedeném projektantem. 

 

Elektrická energie 

P ípojka elektrické energie bude opat ena elektrom rovou rozvodnicí umíst nou u vstupu do 

objektu tak, že bude p ístupná z ve ejné komunikace kv li pot ebným revizím. 

Tato rozvodnice a celá p ípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚBohemia Energy 

entity). 

http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
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f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 

Hodnocení emisí 

B hem provozování objektu nebude docházet k výrob  emisí nebo škodlivých plyn . 

Teplá voda v budov  je zajišťována pomocí solárních panel  umíst ných na st eše objektu 

a pomocí tepelného vým níku vzduch/voda. 

Jediným zdrojem emisí v budov  a p ilehlých prostorách mohou být výfukové plyny 

z parkujících automobil  na parkovišti p iléhajícímu k budov  a s tím spojené automobilové 

dopravy. Tento zdroj, bude ale vzhledem ke znečist ní okolního prost edí naprosto 

zanedbatelný. Kvalitu ovzduší v blízkosti budovy ovlivní p edevším znečišt ní samotného 

m sta Ostravy, nikoli samotná realizace nebo její provoz. 

 

Oslun ní a osv tlení objektu 

V t sné blízkosti objektu nejsou jiné budovy, které by objekt svými rozm ry zastiňovaly 

nebo jinak negativn  ovlivňovaly. Nejbližší budova se nachází ve vzdálenosti 

22m od objektu, na jeho západní stran . Kancelá ské a ostatní provozní místnosti splňují 

požadavky na oslun ní dle normy ČSN 73 0581 Oslun ní budov a venkovních prostor. 

 

Splaškové vody 

Odvod veškerých odpadních vod je zajišt n svodným potrubím a p ípojkou do ve ejného ádu 

splaškové kanalizace, která ústí do místní čističky odpadních vod. 

 

Dešťová voda vody 

Dešťová voda zachycená st ešní konstrukcí bude svedena do dešťového potrubí a odvedena 

p ípojkou pro dešťovou kanalizaci do ve ejného ádu této kanalizace. 

 

Domovní odpad 

V p idruženém prostoru objektu, je navrženo stání pro popelnice. Tento prostor se nachází 

v t sné blízkosti pr čelí budovy p i hranici pozemku, tak aby byl snadno p ístupný z p ilehlé 

ulice Varšavská. Zde budou umíst ny t i typy kontejner  pro papír, plasty a sm sný odpad. 

Kontejnery byly navrženy o jednotném objemu 1 100litr  s plánovaným vývozem 1x za dva 

týdny, s vyjímkou sm sného odpadu, který bude vyvážen 1x týdn . Samotné nakládání 

s vzniklým odpadem bude upraveno smlouvou mezi investorem, majitelem novostavby 

a m stskou částí Ostrava – Hulváky.  
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g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch 

a komunikací 

 

Objekt byl navržen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvnit  objektu se nachází výtah se 

sklopným sedátkem a madly. Každé podlaží bude vybaveno jednou toaletou 

pro osoby na invalidním vozíku nebo se s níženou pohyblivostí. 

 

 

h) Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a začlen ní jejich výsledk  

do projektové dokumentace 

 

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 

Zpracovatel: Bc. Veronika Klepničková, srpen 2013 

Dle zjišt ní geologického složení na území objektu a na jeho základ  odvození propustnosti 

pro radon a také v souladu s výsledky nam ených hodnot aktivity radonu v p dním vzduchu, 

byl pozemek s parcelou č. Ř2/16ř, pat ící do katastrálního území Ostravy za azen do st edního 

radonového indexu. V tomto p ípad  musí být budova chrán na pojistn  proti pronikání 

radonu unikajícímu z podloží objektu. Dle této kategorie musí být veškeré konstrukce, 

které jsou v p ímém kontaktu se zeminou v 1. kategorii t snosti, tzn. že m že být použita 

jednotná vrstva s hydroizolační a protiradonovou funkcí. 

 

Protokol hydrogeologického pr zkumu 

Zpracovatel: Ing. Jaromír Louček, červenec 2013 

Na základ  podrobného hydrogeologického pr zkumu provedeném p ti vrtanými sondami 

do hloubky p ti metr  bylo zjišt no složení základové p dy na pozemku s parcelou č. Ř2/16ř, 

pat ící do katastrálního území Ostravy a únosnost základové spáry. Klasifikace zeminy 

byla stanovena jako málo únosná základová p da s výskyty ložisek spraší a částmi 

št rkopískových násyp  po p edchozí výstavb . Hladina pozemní vody byla zjišt na ve 4m 

pod úrovní terénu. Z tohoto d vodu byl navržený celistvý, deskový, plošný základ, zajišťující 

bezpečné sedání objektu. 
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Inženýrsko-geologického pr zkum 

Tento pr zkum nebyl v rámci p ípravy stavebního povolení zpracován, bude vypracován 

v rámci výstavby objektu a zajišt n firmou provád jící výkopové práce.  

 

 

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

a výškový systém  

 

P ehled použitých podklad  

- snímek z katastrálních map území Ostravy, informace a výpisy z katastru nemovitostí 

- geometrický plán vypracovaný zp sobilou firmou GEOpress s.r.o., Vodárenská 45, 

721 00 Ostrava – Svinov 

-výškové a polohopisné zam ení pozemku bylo dodáno investorem 

- poloha místa napojení objektu k inženýrským sítím Ětj. splašková a dešťová kanalizace, 

vodovod, elektrický proudě byli vypracovány Tech Label s.r.o., Husova 18, 

721 00 Ostrava – Svinov. 

 

Projektová dokumentace byla zpracována v místním výškovém systému, p ipojeném 

k evropskému výškovému systému B.p.v a v sou adnicovém systému JTSK. V dostatečném 

p edstihu p es zahájením výstavby, zpracuje odborná geodetická firma, vybraná 

ve výb rovém ízení investora, vytyčovací výkres a provede vytyčení stavby v terénu. 

Objekt bude vytyčen vztažením k blízkým objekt m a hranice pozemku. Výška čisté podlahy 

v prvním nadzemním podlaží, tzv. ±0,000, bude rovna 225,35 m.n.m. 

 

 

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

provozní soubory 

 

SO.01 – p íprava stavebního prostoru, za ízení staveništ  

SO.02 – výstavba novostavby, Školicí st edisko Intoza s.r.o. 

SO.03 – parkovišt , napojení na místní komunikaci 

 

 



 Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava 

 Fakulta stavební 
 

[28] 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

účinky provád ní stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Ochrana stávající zelen  

V blízkosti objektu se nenachází žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo t eba chránit. V p ípad  

manipulace s nákladem, a za pohyb vozidel v okolí objektu, zodpovídají zúčastn né firmy. 

Výstavba a provoz staveništ  budou v souladu s ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p dou, ČS DIN 

18 916 Výsadba rostlin, ČSN DIN 1Ř 917 Zakládání trávník , ČSN DIN 1Ř 918 Technicko-

biologická zabezpečovací opat ení, ČSN DIN 1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o rostliny a 

ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana strom , porost  a ploch pro vegetaci p i stavebních činnostech. 

 

Ochrana p ed prachem 

B hem výstavby bude docházet ke zvýšenému znečišťování p ilehlé komunikace a prašnosti, 

obzvlášt  v letních dnech. Tomuto vlivu na okolní prost edí bude brán no: 

- zpevn ním komunikací na staveništi 

- d kladným očišt ním podvozk  a kol vozidel p ed opušt ním staveništ  

tak, aby nedocházelo k porušení §52 zákona č. 361/200 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích, v platném zn ní 

- veškeré vnitrostaveništní komunikace a ve ejná komunikace v ulici Varšavská v blízkosti 

staveništ  musí být udržovány v čistot  a po znečišt ní vozidly musí být uvedeny 

do p vodního stavu tak, aby byl dodržen §2Ř odst. 1 zákona č. 13/1řř7 Sb. O pozemních 

komunikacích v plném zn ní. Úklid a očišt ní komunikace musí být provedeno bezodkladn  

tak, aby byla vozovka uvedena do p vodního stavu. 

- v p ípad  nadm rného sucha a tím spojené extrémní prašnosti bude staveništ  kropeno 

- deposity sypkých materiál  musí být zakryty plachtou, aby nedocházelo k odd lování 

prachových částic a byl tak dodržen §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 

Ochrana p ed vibracemi, ot esy a hlukem 

Zhotovitel je povinen zajistit a provád t stavbu takovými stroji a mechanizací, 

aby nedocházelo k porušení p edpis  a zákon , a musí za ídit, aby tato za ízení byla 

v náležitém technickém stavu. Zhotovitel musí garantovat, že b hem provozu nedojde 

v chrán ném prostoru okolních budov k nadm rnému zvýšení hlukové zát že a tyto výsledky 

budou v souladu s požadavky dle na ízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochran  zdraví 

p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 
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Výstavba bude probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod. B hem dne 

(tj. od 7:00 - 21:00 hodě musí být hluk vzniklý stavební činností a pracemi na objektu 

Školicího st ediska Intoza s.r.o. v chrán ném prostoru okolních staveb vyhovující platnému 

na ízení b hem pracovních dní, tzn. že hodnoty hluku nep esáhnou LAeq,14h = 65 dB. 

Zhotovitel se bude ídit t mito zásadami: 

 

Výb r stroj  bude proveden, tak aby byla zajišt na co nejnižší hlučnost - používat nové, lépe 

odhlučn né a málo opot ebované mechanismy Ěpozn. je vhodné zahrnout toto kritérium 

do podmínek pro výb rové ízení dodavatele stavby). V p ípad , že budou užívány velmi 

hlučné stroje s dlouhou dobou používání, jako nap . kompresor nebo elektrocentrála, musí být 

tato za ízení vybavena protihlukovou kapotou nebo zakryta protihlukovou chráničkou. 

Je vhodné, již p i plánování technologického postupu, zam it se na výb r menších 

a málo hlučných mechanism , pokud to technologie výroby dovolí. 

 

Výstavba a stavební práce, které produkují nadm rný hluk, nesmí probíhat v dob  od 21:00 

do 7:00, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. Tím se zabrání rušení nočního 

klidu a p ekročení stanovených hodnot. 

 

D ležitou částí ke snížení hluku a hlučnosti v okolí stavby a p idružené zástavb  je rozložení 

hlučn jších stavebních prací do správných časových interval  v pr b hu dne. To znamená, 

že tyto hlukov  náročné práce, jako nap . práce stavebního rypadla nebo vibračních desek, 

budou probíhat v časech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin Ěpracovní p estávky 

na ob d, doba kdy se lidé vrací z práceě, a to pouze v pracovní dny Ěmimo sobot a ned lí). 

 

Ochrana p ed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm  

Zhotovitel stavby bude zodpovídat za správný technický stav svých stroj  a mechanizace. 

Zhotovitel také zaručí, že po dobu provád ní stavebních prací bude užívat pouze vozidla 

a stavební mechanizace, které budou splňovat zákonem č. 201/2012 Sb. O ochran  ovzduší, 

stanovené emisní limity pro mobilní zdroje. Zhotovitel zajistí vybavení mechanism  

prost edky k zachycení p íp. únik  olej  či PHM do terénu b hem provozu nebo za klidného 

stání. Stavba musí být provád na takovým zp sobem, aby nedošlo ke kontaminaci 

povrchových a podzemních vod a p dy cizorodými látkami. Na stavb  se bude nacházet 
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souprava pro sanaci náhlého úniku ropných látek. V p ípad  jakéhokoliv znečišt ní, bude toto 

znečišt ní okamžit  sanováno a proveden zápis o nehod  ve stavebním deníku. 

 

Vizuální rušení stavbou 

Zhotovitel zodpovídá za všechny činnosti probíhající na staveništi. Je zodpov dný za činy 

svých pracovník  na stavb  a musí zajistit jejich korektnost a etických zásad. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví t etích osob 

Zhotovitel zajistí oplocení celého areálu staveništ  pomocí mobilního plotového systému 

z prefabrikovaných železobetonových patek a plechových dílc . Tím zabrání vstupu 

nepovolaných do prostoru staveništ . Po obvod  tohoto oplocení budou vylepeny výstražné 

cedule: ,,Pozor, probíhá stavba!“ 

Krátké práce probíhající mimo plochu staveništ , nap . výkopy rýh pro p ípojky inženýrských 

sítí, budou zabezpečeny p enosným ocelovým zábradlím do výšky 1,1m opat eným 

dotykovou lištou v úrovni 20cm nad úrovní terénu. Tato lišta slouží k orientaci osobám 

se sníženou pohyblivostí a orientací. Z d vodu konání t chto prací v kontaktu s p ilehlou 

komunikací v ulici Varšavská, musí zhotovitel zajistit umíst ní dočasného dopravního 

značení. Pro p íčné p ekonání t chto výkopových rýh, budou místa p echod  zakryta 

p echodovými lávkami. 

 

Požární zabezpečení stavby 

Zhotovitel musí zajistit ochranu stavby a staveništ  z hlediska požární ochrany dle platného 

ustanovení zákona č. 133/1řŘ5 Sb. O požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . Tato 

kapitola má za účel pouze doplnit náležité části technických zpráv k jednotlivým stavebním 

objekt m. 

 

Likvidace odpad  vyprodukovaných b hem stavby 

Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. 

O odpadech, vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpad , a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. 

O podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 

povinnost t ídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 

b hem proškolení, a p ednostn  zajišťovat využití odpad  v souladu s § 11. 

Odpady, které nemohou být odstran ny nebo op tovn  užity ve výstavb  v souladu 

se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech, a provád cími p edpisy, musí být p evedeny 
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do vlastnictví oprávn né osob  dle § 112 odst.3, a to p ímým p evedením nebo p evedením 

pomocí  právnické osoby k tomu z ízené. 

Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 

požadavky pro ukládání t chto odpad . Rozhodujícími kritérii pro t íd ní a ukládání odpad  

na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti 

a s tím související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací 

pro správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 1Ř5/2001 Sb. – O odpadech a zm n  

n kterých dalších zákon . 

 

Zat íd ní odpad  vzniklých na stavb  dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. – Katalog odpad  

Kód Název odpadu P vod 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 D evo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 03 ůsfaltové sm si, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 04 Kovy Ěvčetn  jejich slitině Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vyt žená hlušina Výkopové práce 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 
Stavební činnost 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady 
Provoz za ízení staveništ , 

Stavební činnost 

 

Stanovení podmínek pro realizaci stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

Detailní požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi, které je nutné splnit, 

najdeme v § 3, odstavec 1-3, zákona č. 30ř/2006 Sb. O zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a v § 15, odstavec 1 a 2 téhož zákona. 

 

 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovník  

 

Zhotovitel je povinen proškolit a písemn  prokázat toto proškolení, všech účastník  stavby. 

Zhotovitel je povinen tyto účastníky proškolit a seznámit zejména s: 
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- p edpisy bezpečnosti práce 

- pravidly o pohybu na staveništi 

- dopravou a manipulací s materiálem 

- hygienickými a požárními p edpisy 

Všichni účastníci stavby musí dodržovat zákon č. 30ř/2006 Sb. Zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a Provozní ád staveništ . Zhotovitel je 

povinen zabezpečit v dostatečné mí e staveništ  proti vniknutí neoprávn ných osob. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Skeletový, obousm rný, konstrukční systém objektu tvo í hlavní nosnou konstrukci. 

ĚNení p edm tem bakalá ské práce.ě 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Objekt je rozd len na požární úseky a únikové cesty viz. oddíl F - Výkresová část, Požární 

úseky. ĚNení p edm tem bakalá ské práce.ě 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

 

Novostavba byla navržena v souladu se stavebním zákonem č.1Ř3/2006 Sb. - O územním 

plánování, vyhláškou č.137/1řřŘ Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu 

a vyhl. č. 502/2006 Sb. o zm n  vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Objekt splňuje tyto p edpisy jak pro vn jší vlivy na životní prost edí tak i pro vnit ní 

prost edí. 

Všechny kancelá e jsou osv tleny okny a vým na vzduchu s částečným vytáp ním 

je zajišt na rekuperačními jednotkami. Každé podlaží bude mít vlastní rekuperační jednotku. 

Vytáp ní jednotlivých místností a kancelá í bude probíhat pomocí otopných t les. Hlavní 

zdroj teplé vody je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Podružný systém pro výrobu teplé vody 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
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bude solárními kolektory umíst nými na st eše.  Chlazení vzduchu bude zajišt no ve vodním 

chladiči, který bude integrován ve v trací jednotce.  

 

 

5. Bezpečnost p i užívání 

 

K p ekonávání výškových rozdíl  mezi jednotlivými patry bude sloužit dvouramenné 

schodišt  opat ené ocelovým zábradlím výšky 1m  a dále výplní z horizontáln  natažených 

ocelových lan.  ůrchitektonický prostup podlažími bude rovn ž opat en zábradlím výšky 

1m s výplní z bezpečnostního tvrzeného skla. Všechny povrchy podlahy splňují požadavky 

na smykové t ení. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Kancelá ské jednotky jsou od sebe vzájemn  odd leny akusticky vhodnými st nami, 

stropními konstrukcemi, které splňují požadavky dle normy ČSN 73 0532 – Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk  – 

Požadavky. K zabezpečení t chto požadavk  je nutné b hem výstavby dbát určitých 

technologických opat ení, nap .: 

- Roznášecí vrstva z betonové mazaniny musí být odd lena od zvukov izolační vrstvy 

separační vrstvou ĚPE fólieě, aby nedošlo k zatečení cementové kaše do této vrstvy. 

- Zvukov izolační vrstva musí tuto roznášecí vrstvu zcela odd lovat od okolních konstrukcí 

a to jak od svislých konstrukcí, tak od nosné desky. K odd lení od svislých konstrukcí budou 

použity okrajové pásky tl.1cm z p nového EPS polystyrenu. Tyto pásky budou zakryty lištou 

nebo ut sn ny vrstvou trvale plastického tmelu. 

- Pod veškeré zd né st ny, bude položen pás z nepískované asfaltové lepenky tl.5mm. 

Stejnými pásy asfaltové lepenky budou podloženy stropní panely osazované na pr vlaky. 

- Veškeré instalační rozvody Ěkanalizace, vodovod, vzduchotechnikaě budou uloženy pružn  

vzhledem k okolním stavebním konstrukcím a budou uloženy v instalačních šachtách 

a podhledech. 

- Pružné uložení vzhledem k okolním konstrukcím je nutné dodržet rovn ž u za izovacích 

p edm t . 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Stavba splňuje náročnost na tepelné ztráty dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, 

dále vyhovuje požadavk m dle §6a zákona 406/2000 Sb. - O hospoda ení energií, ve zn ní 

pozd jších p edpis  a vyhlášky 14Ř/2007 Sb. - O energetické náročnosti budov. 

Požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla U (UN,20=minimální 

součinitel prostupu tepla, Udop=doporučenýě: 

Okno, dve e: 

St ešní plášť: 

Obvodová st na: 

Podlaha nad zem.: 

UN,20=1,7 W/m
2
*K 

UN,20=0,24 W/m
2
*K 

UN,20=0,38 W/m
2
*K 

UN,20=0,45 W/m
2
*K 

Udop=1,2 W/m
2
*K 

Udop=0,16 W/m
2
*K 

Udop=0,25 W/m
2
*K 

Udop=0,3 W/m
2
*K 

 

Druhy použitých konstrukcí: 

Výpln  otvor  

Veškerá okna jsou s tepeln  izolačními, plastovými, vícekomorovými rámy opat ena 

izolačním dvojskly a čty stupňovým kováním Ězav ení, otev ení a sklopení, spárové v trání, 

mikroventilace). Součástí dodávky oken budou i parapety. Veškeré výpln  otvor  použité 

v této budov  mají stanovený součinitel prostupu tepla výrobcem na U=1,2 W/m
2
*K.  

St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce se z hlediska prostupu tepla skládá ze t í hlavních částí, nosné části 

– stropní konstrukce z panel  spiroll/filigránové nosníky tl.275mm, spádové vrstvy – keramzit 

beton tl.200-440mm a tepelné izolace – dv  vrstvy z XPS polytyrenu celkové tl.200mm. 

Součinitel prostupu této konstrukce je U = 0,16 W/m
2
*K, v porovnání s normou 

Udop = U = 0,16 W/m
2
*K. 

 

Obvodová konstrukce 

Obvodová konstrukce se z hlediska prostupu tepla skládá ze dvou hlavních částí, nosné části – 

zdivo z pórobetonových tvárnic tl.250mm a nenosné – kontaktní zateplení z EPS polystyrenu 

tl.200mm. Součinitel prostupu tepla této konstrukce je U = 0,12 W/m
2
*K, v porovnání 

s normou Udop > U = 0,12 W/m
2
*K. 

 

Podlahová konstrukce p ilehlá k zemin  

Podlahová konstrukce se skládá z následujících hlavních vrstev z hlediska součinitele 

prostupu tepla z nosné vrstvy – základová deska z vyztuženého betonu tl.65cm, tepelná 
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izolace – dv  vrstvy z XPS polystyrenu tl.60 a Ř0mm a roznášecí vrstvy – deska z prostého 

betonu tl.50mm. Součinitel prostupu tepla této konstrukce je U = 0,2 W/m
2
*K, v porovnání 

s normou Udop > U = 0,2 W/m
2
*K. 

Podlaha s povrchovou úpravou z keramické dlažby, použité v komunikačních prostorách 

a s povrchovou úpravou z koberce, použité v kancelá ích a jednacích místnostech vyhovuje 

dle normy ČSN 73 0540-2  také požadavk m na pokles dotykové teploty. Pro keramickou 

dlažbu a komunikační prostory:  

Požadavek normy dT10,N = 6,ř °C, vypočtená hodnota: dT10 = 6,Ř0 °C, dT10 < dT10,N. 

Pro koberec a kancelá ské prostory:  

Požadavek normy dT10,N = 5,5 °C, vypočtená hodnota: dT10 = 2,93 °C, dT10 < dT10,N. 

 

 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 

ešení objektu je v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. P ipojení 

budovy k okolnímu terénu a k p ekonání toho výškového rozdílu bude sloužit rampa 

z prostého betonu. Pro osoby se sníženou pohyblivostí a jejich vertikální doprav  

byl navrhnut osobní výtah s maximální kapacitou 5 osob. 

 

 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 

Radonové riziko 

Objekt se nachází v oblasti se st edním radonovým rizikem. Pro tuto oblast, dle ČSN 730601 

Ochrana staveb proti radonu, je nutné chránit veškeré konstrukce p ilehlé k zemin  izolací 

v kategorii t snosti 1. To znamená, že musíme použít protiradonovou izolaci, která m že 

zároveň sloužit jako hydroizolace v minimáln  jedné vrstv  s plynot snými prostupy 

touto izolací. Jako ochrana p ed radonem bude sloužit hydroizolace z fólie na bázi m kčeného 

PVC s armovacím sklen ným rounem. 
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Spodní voda a zemní vlhkost 

Dle protokolu o hydrogeologickém pr zkumu víme, že žádná část stavby nebude zatížena 

tlaky spodní vody. Proto bude základová konstrukce chrán na pouze proti zemní vlhkosti 

hydroizolační fólií na bázi m kčeného PVC s armovacím sklen ným rounem, položenou 

v jedné vrstv .  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt byl navržen v souladu s regulačním plánem obce, který je v souladu s vyhláškou 

č.3Ř0/2002 Sb. K p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva, to znamená, že stavba 

splňuje základní požadavky na situování a stavební ešení stanovené v této vyhlášce. 

Stavba má pouze jeden únikový východ, kterým jsou hlavní vstupní dve e. Hlavní schodišt  

bude sloužit v p ípad  požáru nebo jiné katastrofy jako úniková cesta a bude proto značené 

fosforovými šipkami pro orientaci ve tm . V každém pat e budou umíst ny dva t i hasicí 

p ístroje. Objekt je situován v t sné blízkosti ve ejné komunikace v ulici Varšavská, 

která bude v nouzovém p ípad  sloužit pro p íjezd hasicích jednotek, záchranné služby 

nebo policie. 

 

 

11. Inženýrské stavby Ěobjektyě 

 

ĚNení p edm tem bakalá ské práce.ě 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 
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1. Pozemní objekty 

 

1.1. ůrchitektonické a stavebn  technické ešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 

 

 

a) Účel objektu 

 

Objektem výstavby je samostatn  stojící novostavba, budoucí sídlo firmy Intoza s.r.o., která 

se zabývá p ípravou a realizací budov s nízkou energetickou náročností. Objekt bude sloužit 

jako technické a administrativní zázemí této firm . Zároveň zde budou probíhat prezentace 

a školení, pro odbornou i neodbornou ve ejnost, o problematice týkající se tepelných úspor 

budov Ězásady navrhování, legislativa, materiály a pod.ě.  

 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetn  ešení p ístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

ůrchitektonické zpracování objektu navrhla ůrchitektonická kancelá  Cody buildings a.s. 

Plánovaný objekt byl navržen jako nízkoenergetická budova se snahou získávání energie 

ekologickou cestou Ěsolární panely na st eše objektu, rekuperační jednotky a pod.), 

z toho je odvozen i celkový tvar objektu, který byl navržen jako jednoduchý kvádr, 

s minimálním počtem prostup  a členitostí fasády. Skládá ze čty  nadzemních podlaží, 

ukončených plochou st echou. Vstup do objektu je situován na jeho severozápadní stran  

z ulice Varšavská. Úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží Ě±0,000) je rovna +225,35 

m.n.m. 

K objektu p iléhá parkovišt  o celkovém počtu t iceti parkovacích míst a vým e 716,5m2
. 

Objekt byl rovn ž navržen k užívání pro osoby s omezenou pohyblivostí. Uvnit  budovy je 

pro vertikální dopravu navrhnut osobní výtah s maximální kapacitou 5 osob. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastavené plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní 

 

Celková plocha stavebního pozemku na pracele č. 15Ř3/řř činí 1165m
2
. Z této plochy tvo í: 

 zastav ná plocha budovy 374,5 m
2
 

 parkovišt  716,5m2
  

 zatravn né plochy 74m2
 

Celková podlahová plocha v objektu je 928,44 m
2
. Vstup do objektu je situován na jeho 

severozápadní stran  z ulice Varšavská. Okna, která zajišťují pot ebné oslun ní a osv tlení 

jsou typizovaná jednotného rozm ru ř00x2500mm. U oken nesmí docházet 

k vzduchové infiltraci, aby byla zajišt na tepelná pohoda interiéru. 

 

Podlahové plochy typického podlaží Ě3NPě:

Číslo m. 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

3.07 

3.08 

3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

Název místnosti 

Schodišt  

Chodba 

Technická míst. 

WC - Imobilní 

WC - Muži 

WC - Ženy 

Kancelá  č.1 

Tiskárna 

Server 

Kuchyňka 

Kancelá  č.2 

Kancelá  č.3 

Kancelá  č.4 

Kancelá  č.5 

Kancelá  č.6 

Plocha (m
2
) 

17,67 

68,34 

7,11 

2,76 

5,00 

5,43 

14,00 

4,88 

5,58 

14,49 

34,50 

47,42 

25,17 

32,82 

24,31 
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d) Technické a konstrukční ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Založení objektu  

Základová konstrukce byla navržena dle hydrogeologického pr zkumu na únosnost základové 

spáry a do nezámrzné hlouby terénu 900mm. Po provedení výkopu, p ed zahájením betonáže 

je nutné, aby vlastnosti zeminy byly ov eny autorizovaným geologem. O provedené zkoušce 

bude stanoven zápis ve stavebním deníku. 

Pro novostavbu byla navržena, jako základová konstrukce, monolitická základová deska 

v tloušťce 650mm. Pod touto deskou bude zhotoveno lože z recyklovaného betonu frakce 

Ř/16cm. Základová deska bude provedena z betonu C16/20, vyztužena ocelovými pruty V12 

a KůRI sít mi Ø6mm, velikost ok 150x 150mm (viz. výkresová část, Výkres výztuže 

základové desky). Za žádných okolností nesmí být hloubka založení desky menší 

než min. nezámrzná hloubka a p ed betonáží základ  bude hloubka založení zkontrolována 

stavbyvedoucím. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvo í prefabrikovaný montovaný skelet. Pr ezy sloup  

jsou 400x400mm nebo Ø400mm, délka sloup  je 3,5m a budou zhotoveny z betonu C35/45 

v závodu TOPOS PREFů Tovačov. Návaznost sloup  v jednotlivých patrech bude pomocí 

tzv. čapkova spoje. 

Jako výplň mezi skeletem bylo navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500, 

toušťky 250mm se zatepletním z p nového polystyrenu ISOVER EPS GreyWall v tloušťce 

200mm. Součinitel prostupu tepla obvodové plášt  byl stanoven U = 0,12 W/m
2
K. 

V objektu se nachází jádro tvo ící výtahovou šachtu z prefabrikovaných, železobetonových, 

st nových panel , tloušťky 1Ř0mm z betonu C35/45 vyrobených ve stejném závod  

jako nosný skelet. 

Rozd lení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo z p íček 

z pórobetonových  tvárnic YTONG P2-500 v tloušťce 125mm nebo 50mm. Veškeré zdivo 

se bude lepit na tenkovrstvý stavební tmel firmy Weber-Pas. 
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Vodorovné konstrukce 

Hlavní nosnou vodorovnou a ztužující konstrukci tvo í prefabrikované T nebo L pr vlaku 

z betonu C35/45 v závodu TOPOS PREFů Tovačov. Pr vlaky budou opat eny v míst  sloup  

otvory pro pr b žnou výztuž. 

Stropní konstrukce v tloušťce 275mm je tvo ena p evážn  stropními panely SPIROLL délky. 

Jako další část stropní konstrukce byli navrženy filigránové stropy, na které budou osazována 

prefabrikovaná, schodišťová ramena. Tloušťka panel  p ed zmonolitn ním je ř0mm. 

Prostupy stropními konstrukcemi jsou detailn  znázorn ny ve. výkresové části, Stropy. 

Stropní konstrukce bude opat ena podhledem ze sádrokartonových kazet o sv tlé výšce 3m. 

Podhled umožní vedení nutných instalací a jejich snadnou dostupnost.  Otvory v p íčkách 

budou vynášený nenosnými p eklady YTONG NEP 12,5 a vyztuženy ocelovými pásky 

v ložné spá e. 

 

Zast ešení 

Nosnou konstrukcí ploché st echy bude stropní konstrukce nad 4. nadzemním podlažím. 

Odvodn ní st echy bude dovnit  dispozice, do instalačních šachet. St echa se skládá ze dvou 

st ešních rovin a vnit ního svodného žlabu. Sklon st ešních rovin je totožný 2,62%. St echa 

bude zateplena XPS p novým polystyrenem Isover Styrodur tl.200mm. Spád st echy bude 

tvo it vrstva z lehčeného keramzitbetonu Ěobj. hmotnost 1 100kg/m
3ě. Svrchní vrstva st ešního 

plášt  je navržená z povlakových, asfaltových, hydroizolačních pás  

s drobnozrnným posypem z drcené b idlice. Barvu izolačních pás  zvolí investor. 

 

Schodišt  

V celém objektu bylo navrženo prefabrikované, železobetonové schodišt  ze stejného 

výrobního závodu TOPOS PREFů Tovačov. Schodišt  se bude skládat z podesty a dvou 

schodišťových ramen. Ší ka ramen i podesty je shodná - 1 200mm. Ramena schodišt  budou 

osazena na ozub na podestu, stejn  tak na stropní konstrukci. Podesta je uložena na st nové 

panely pomocí ocelových L profil  Ě100x100x10 mmě. Tyto profily jsou ve st nových 

panelech p ipraveny již z výroby. Schodišt  je v každém pat e tvo eno 22 schody o výšce 

stupn  1Ř2 mm, ší ka stupň  je 266 mm. Povrchová ramen i stupň  bud p ipravena 

z výrobního závodu a je tvo ena hladkým pohledovým betonem. 
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Nosnou konstrukci objektu tvo í prefabrikovaná, železobetonová, skeletová konstrukce 

v počtu 2x4pole o rozm rech 5,Řx7,4m. K základové konstrukci, která je navržena z d vodu 

podloží jako monolitická železobetonová deska v tloušťce 650mm, jsou sloupy kotveny 

pomocí tzv. čapkova spoje, kde se vyčnívající výztuž z desky nava í k ocelové botce v pat  

sloupu. Výplňovou mezi jednotlivými rámy tvo í zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong, 

tloušťky 250mm. Toto zdivo je navrženo z d vodu vypln ní prostoru mezi jednotlivými rámy 

a jako nosná konstrukce pro kontaktní zateplovací systém z p nového EPS polystyrenu. 

Nad okny výšky 2500mm nejsou navrženy pr vlaky z toho d vodu že  nadpraží je tvo eno 

pr vlaky skeletu. 

 

 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

 

Stavba se navržena tak, aby docházelo k minimální tepelný ztrátám a tím došlo ke snížení 

finančních nároku na provoz budovy. 

Veškeré výpln  otvor  použité v této budov  mají garantovaný součinitel prostupu tepla 

výrobcem U=1,2 W/m
2
*K.  

Součinitel prostupu st ešní konstrukce je U = 0,16 W/m
2
*K. 

Součinitel prostupu tepla obvodového plášt  budovy je U = 0,12 W/m
2
*K. 

Součinitel prostupu tepla podlahové konstrukce v 1NP je U = 0,2 W/m
2
*K. 

Hodnoty poklesu dotykové teploty na konstrukci podlahy v 1NP jsou: 

- pro keramickou dlažbu a komunikační prostory T10 = 6,Ř0 °C 

- pro koberec a kancelá ské prostory dT10 = 2,93 °C. 

 

 

f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

a hydrogeologického pr zkumu 

 

Na základ  podrobného hydrogeologického pr zkumu provedeném p ti vrtanými sondami do 

hloubky p ti metr  bylo zjišt no složení základové p dy. P da v základové spá e byla 

klasifikována jako málo únosná s výskyty ložisek spraší a částmi št rkopískových násyp  po 

p edchozí výstavb . Z d vodu této r znorodosti podloží a zajišt ní stejnom rného sedání, 

byla jako základová konstrukce zvolena monolitická deska z železobetonu. 
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Inženýrsko-geologický pr zkum nebyl v rámci p ípravy projektu realizován. K jeho 

zpracování dojde v rámci výstavby objektu, firmou provád jící výkopové práce. 

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

účinku 

 

Hodnocení emisí 

B hem provozování objektu nebude docházet k výrob  emisí nebo škodlivých plyn . Teplá 

voda v budov  je zajišťována pomocí solárních panel  na st eše objektu a pomocí tepelného 

vým níku vzduch/voda. 

Jediným zdrojem emisí v budov  a p ilehlých prostorách m žou být výfukové plyny 

z parkujících automobil  na parkovišti pat ícím k budov  a s tím spojené automobilové 

dopravy. Tento zdroj, bude ale vzhledem ke znečist ní okolního prost edí naprosto 

zanedbatelný. Kvalitu ovzduší v blízkosti budovy ovlivní p edevším znečišt ní celého m sta 

Ostravy, nikoli samotná realizace nebo její provoz. 

 

Oslun ní a osv tlení objektu 

V t sné blízkosti objektu nejsou jiné budovy, které by objekt svými rozm ry zasťiňoval nebo 

jinak negativn  ovlivňoval. Nejbližší budova se nachází 22m od objektu na jeho západní 

stran . Kancelá ské a ostatní provozní místnosti splňují požadavky na oslun ní dle normy 

ČSN 73 0581 Oslun ní budov a venkovních prostor. 

 

Splaškové vody 

Odvod veškerých odpadních vod je zajišt n svodným potrubím a p ípojkou do ve ejného ádu 

splaškové kanalizace, která ústí do místní čističky odpadních vod. 

 

 

Dešťová voda vody 

Dešťová voda zachycená st ešní konstrukcí bude svedena do dešťového potrubí a odvedena 

p ípojkou pro dešťovou kanalizaci do ve ejného ádu této kanalizace. 
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Domovní odpad 

V p idruženém prostoru objektu, je navrženo stání pro popelnice. Tento prostor se nachází 

v t sném prostoru pr čelí budovy p i hranici pozemku, tak aby byl snadno p ístupný z p ilehlé 

ulice Varšavská. Zde budou umíst ny t i typy kontejner  pro papír, plasty a sm sný odpad. 

Kontejnery byly navrženy o jednotném objemu 1 100litr  s plánovaným vývozem 1x za dva 

týdny s vyjímkou sm sného odpadu, který bude vyvážen 1x týdn . Samotné nakládání 

s vzniklým odpadem bude upraveno smlouvou mezi investorem, majitelem, novostavby 

a m stskou částí Ostrava – Hulváky.  

 

 

h) Dopravní ešení 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 30 míst, které bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Varšavská. 

Z hlediska funkčního zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne 

parkovišt  z litého asfaltu. 

 

 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 

Stavební parcela č. 15Ř3/řř určená k výstavb  školicího st ediska Intoza s. r. o. není součástí 

záplavového území a v míst  výstavby také nehrozí žádné sesuvy p dy. Pozemek 

byl podroben m ení obsahu radonu v p d  Ěviz. Protokol o stanovení radonového indexuě 

p ičemž byl radonový index stanoven jako st ední. Dle této kategorie je nutné chránit veškeré 

konstrukce p ilehlé k zemin  izolací v kategorii t snosti 1. To znamená, že musíme použít 

protiradonovou izolaci, která m že zároveň sloužit jako hydroizolace v minimáln  jedné 

vrstv  s plynot snými prostupy izolací. Jako ochrana p ed radonem bude sloužit hydroizolace 

z fólie na bázi m kčeného PVC s armovacím sklen ným rounem. 
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j) Dodržení obecných požadavku na výstavbu 

 

Novostavba byla navržena v souladu se stavebním zákonem č.1Ř3/2006 Sb. O územním 

plánování, vyhláškou č.137/1řřŘ Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

a vyhláškou č. 502/2006 Sb. O zm n  vyhlášky o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Objekt splňuje tyto p edpisy jak pro vn jší vlivy na životní prost edí tak i pro 

vnit ní prost edí. 

 

  

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
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ZÁV R 

 

Bakalá ská práce byla vypracována dle Zadání bakalá ské práce Ěviz. výšeě. Hlavním cílem 

bylo vypracovat stavební část projektové dokumentace administrativní budovy a zpracování 

technické zprávy k tomuto objektu. Další část bakalá ské práce tvo í podrobný položkový 

rozpočet stavby a časový harmonogram postupu prací. 

Jako p edm t bakalá ské práce byla zvolena výstavba Školicího st ediska Intoza s.r.o.  
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