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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ZKRATEK 
 
 
BMX  bicycle moto cross (cyklistika ve výrazně hrbolatém a často písčitém terénu na 

jízdním kole se zmenšeným rámem) 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.  balt(ský) po vyrovnání – výškový sytém 

C20/25 beton, krychelná/ válcová pevnost 

č.  číslo 

ČEZ  České Energetické Závody 

ČSN  Česká technická norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DN  jmenovitý průměr (Diameter Nominal) 

Kč  koruna česká 

Kč/m3   korun českých za metr krychlový 

k.ú.  katastrální úřad 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

mm  milimetr 

MTB  horské kolo (mountain bike) 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

PUR  polyuretan 

PVC  polyvinylchlorid 

Sb.  Sbírky (zákonů) 

SDK  sádrokartonová konstrukce 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SŠ  střední škola 

tl.  tloušťka 

Uf  součinitel prostupu tepla okenního rámu 

Ul.  ulice 

Uw  součinitel prostupu tepla okenního skla 

ŽB  železobeton 
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1. ÚVOD 
 

Prvním stupněm řešení této práce byla urbanistická studie lokality Karviná – Hranice, na které 

jsem se pod vedením Ing. arch Mileny Vitoulové podílela společně se svými spolužáky 

Gabrielou Vyhnánkovou, Ondřejem Kabeláčem a Michalem Durajem. Cílem bylo oživení 

nevyužívané a nezastavěné lokality v centru města Karviné. Řídili jsme se územním plánem, 

širšími vztahy a potřebami města. Myšlenkou prováděné urbanistické studie bylo oživení 

centra Karviné. Výstupem studie byl návrh multifunkční sportovní haly, přilehlého 

parkovacího domu a areálu volnočasového centra pro mládež. Toto centrum zahrnovalo 

budovu krytého skateparku, budovu pro volnočasové aktivity a řešení přilehlých skateových 

ploch a zeleně.  

 

Pod vedením Ing. arch Aleše Studenta v ateliérové tvorbě IV mi byl přidělen objekt krytého 

skateparku. Řešená budova krytého skateparku je součástí areálu volnočasového centra pro 

mládež. Jedná se o jednopodlažní podélnou stavbu. Při konceptu bylo využito terénu, který je 

svažitý a nejvyššího místa dosahuje v místě navrhované výstavby haly. Osm metrů vysoká 

budova tak byla zapuštěna do terénu. To se stalo hlavním konceptem celého objektu. 

 

Mým cílem během návrhu objektu bylo: 

a) Vytvoření místa pro trávení volnočasových streetových a adrenalinových aktivit – 

street art, skateboarding, jízda na in-line, BMX a MTB kolech 

b) Vytvoření místa určeného pro odpočinek, sport a zábavu 

c) Vytvoření místa pro lidi se společnými zálibami a stejným životním stylem zvaným 

street 

d) Vytvoření místa pro pořádání závodů – v jízdě na in-line, skateboardu, BMX a MTB 

kole 

 

Hlavními prostředky, kterými jsem chtěla dosáhnout cíle, byly: 

a) Uzavření prostoru – komunikace a pospolitost lidí 

b) Otevření prostoru – setkávání lidí, volnost, bezstarostnost 

c) Funkčnost 

d) Přizpůsobivost – hravost, živost, bezstarostnost, rebelství 

e) Šokovat a provokovat 
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Náplní bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Krytého 

skateparku v Karviné – Hranici. Bakalářská práce je dělena do několika částí. První část se 

zabývá zpracováním textové části, která se řídí vyhláškou  499/2006 Sb., projektová 

dokumentace pro provádění staveb. Další součástí je výkresová dokumentace a přílohy. 

 

Charakteristika města Karviná 

 

Město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji. 

Rozkládá se podél hranice s Polskem. Rozlohou zaujímá 57,48 km2 a žije zde 63 tisíc 

obyvatel. Město zahrnuje 9 městských částí: Karviná – Fryštát, Karviná - Doly, Karviná - 

Lázně Darkov, Karviná - Ráj, Karviná - Staré Město, Karviná - Nové Město, Karviná - 

Mizerov, Karviná - Hranice, Karviná - Louky. 

 

 
Obr. č. 1: Lokalizace města Karviná[1] 
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Město je vzdálené 18 km od Ostravy. Leží na předhůří Beskyd v údolí řeky Olše. Největší 

rozvoj město zažilo v 2. Polovině 18. století, kdy zde bylo nalezeno černé uhlí. Díky tomu 

dlouhá léta město patřilo do oblasti s vysokou koncentrací průmyslu, především těžebního. 

Karviná je proslulá i díky lázeňství, v 19. století zde byly zřízeny lázně Darkov. Dnes je 

město Karviná především obchodním a kulturním centrem.  To díky založení Obchodně 

podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě.  

 

Historie města Karviná 

 

Existenci nejstarších osídlení Karviné dokazují nálezy z mladší doby kamenné. Však první 

zmínka o městě Karviná je z roku 1268. Díky své výhodné poloze na cestě z Uher do Pobaltí 

byla Karviná především významným obchodním a řemeslným střediskem. V 15. století město 

získalo dědičné právo, mílové a válečné právo, právo lovu na panském, možnost zřizování 

cechů a právo vyššího soudnictví. Třicetiletá válka město velmi ovlivnila, přinesla spoustu 

útrap a epidemií až bylo v roce 1648 osvobozeno a Švédy. 70. léta 17. století byla obdobím 

selské vzpoury v daném regionu. Zásadní změnu zaznamenalo město během 2. poloviny 18. 

století až 20. století, kdy bylo v této lokalitě nalezeno černé uhlí. V té době se stává 

významnou obcí Rakouska – Uherska, pro které má významný ekonomický potenciál. 

V letech 1918  - 1920 vede nově vzniklé Československo s Polskem spor o Těšínsko. To bylo 

mezi tyto dva státy po vojenských bojích rozděleno. Karviná připadla Československu. Roku 

1923 byla Karviná povýšena na město. Roku 1944 byly sloučeny města Fryštát, Karvinná 

a obce Staré Město, Ráj a Darkov. Tím byl položen správní základ dnešního města. Dnes 

původní oblast Karviné, která byla z důvodu těžebního úplně zlikvidována, nese název 

Karviná – doly. Karviná, kterou dnes známe, vznikla rozvojem sloučených okolních obcí 

během 80. let 20. století.         
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby) 

 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUACE STAVBY 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

F.   DOKUMENTACE STAVBY 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a)  Identifikační údaje stavby a investora 

 

Název stavby:    Krytý skatepark Karviná – Hranice 

Místo stavby:     Karviná – Hranice 

Druh stavby:    novostavba 

Katastrální území:   Karviná – město 

Okres:     Statutární město Karviná 

Kraj:     Moravskoslezký 

Stavební úřad:    Karviná – město 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Parcelní čísla dotčených pozemků: č. 2515/1, č. 2543, č. 2542, č. 2540, č. 2546, č. 2545,  

č. 2552 

Investor:     Statutární město Karviná 

Poštovní 615/9, Fryštát, 733 01 Karviná  

Vypracovala:     Martina Malaníková, studentka VŠB-TUO, 

     Paseky 592 

Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. arch Aleš Student 

Konzultant:     Ing. Jiří Teslík 

 

 

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

a o majetkoprávních vztazích 

 

Stavební pozemek stavby krytého skateparku a přilehlých ploch se nachází v městské části 

Karviná – Hranice. Rozkládá se na parcelách č. 2552, č. 2546, č. 2545, č. 2515/1, č. 2515/14, 

č. 2542, č. 2540, č. 2543, které jsou v katastrálním území Karviná - město. Vlastníky těchto 

pozemků není pouze Statutární město Karviná, ale vlastnické právo má i Česká republika. 

Dnes jsou zmiňované pozemky nezastavěné a nevyužívané, nachází se zde pouze zarostlé 
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hřiště. Terén je mírně svažitý jihovýchodně k ulici Rudé armády. Na západě je areál 

ohraničen místní komunikací Rudé armády a rozlehlou průmyslovou zónou. Na východě jsou 

především stavby občanské vybavenosti – plavecký bazén, školy, nákupní střediska. Jižně od 

území je zástavba rodinných a bytových domů.  Dle platné územně plánovací dokumentace je 

řešené území vyhrazeno pro občanskou vybavenost, rekreaci, tělovýchovu a zájmové činnosti. 

  

 Výpis dotčených pozemků: 

 

Parc.č. 2552  výměra v m2 : 481 

Způsob využití: - 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastnické právo: Česká republika 

 

Parc.č. 2546  výměra v m2 : 501 

Způsob využití: - 

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: Česká republika 

 

Parc.č. 2545  výměra v m2 : 469 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Česká republika 

 

Parc.č. 2515/1   výměra v m2 : 22 360 

Způsob využití: společný dvůr 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Statutární město Karviná 
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Parc.č. 2515/14   výměra v m2 : 41 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární město Karviná 

 

Parc.č. 2542   výměra v m2 : 155 

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární město Karviná 

 

Parc.č. 2540     výměra v m2 : 227 

Způsob využití: jiný plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární město Karviná 

 

Parc.č. 2543  výměra v m2 : 557 

Způsob využití: jiný plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Česká republika 

 

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

infrastrukturu 

 

Jelikož se jedná o školní práci, nebyly provedeny žádné průzkumy. Pouze z mapových 

serverů byly možné zjistit následující informace: 

Geologický průzkum:   horniny- sprašová hlína 

 

Pro větší únosnost a menší sednutí základů bude zemina zhutněna. 
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Hydrogeologický průzkum: Oblast patří do povodí řeky Odry a nenachází se 

v záplavovém území. Hladina podzemí vody nebyla 

zjištěna. 

Výskyt radonu: Pořadové číslo 1470 

 Lokalita Karviná – Hranice 

 Průměr Rn (kBq.m-3): 20,9 – kategorie indexu: nízká 

 

Dále byly dle mapových zdrojů zjištěny výškové a polohové body potřebné k vytyčení stavby. 

Během průzkumu dané lokality byla provedena fotodokumentace areálu a okolí. Areál 

s řešenou budovou bude na místní komunikaci (ul. Leonovova) napojen v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. Zde bude vytvořená nová komunikace. Stávající parkovací místa 

plaveckého bazénu budou rozšířena o nová a budou sloužit i nově navrhovanému 

volnočasovému centru. Komunikace bude využívána pro účely veřejnosti, zásobování, či pro 

pravidelný svoz odpadu. Budova se na místní technickou infrastrukturu napojí pomocí nových 

přípojek. V západní části areálu (ul. Rudé armády) bude budova připojena na místní 

splaškovou kanalizaci a plynovod. Na místní teplovod, vodovod a elektrické vedení se připojí 

ve východní části. 

 

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny.  

 

e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavku na výstavbu jsou splněny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Rozsah projektové dokumentace je vyhotoven v souladu s vyhláškou  

č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu zadání práce. 

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

územně plánovací dokumentace 
 

Podle územně plánovací dokumentace řešený objekt zapadá do zóny občanské vybavenosti 

a zóny rekreace, tělovýchovy a zájmové činnosti. Pro tyto zóny jsou přípustné zařízení pro 
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kulturní a sportovní účely, střediska mládeže pro mimoškolní činnost. Navrhovaný objekt je 

v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

 

g)  Věcné a časové vazby na sousedící stavby 

 

Budova je součástí areálu volnočasového centra. V jejím okolí je předpoklad další výstavby. 

 

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 15 měsíců.  

Předpokládané zahájení výstavby: 3. 6. 2013 

Předpokládaný konec výstavby: 3. 9. 2014 

Harmonogram výstavby: 

1. Sejmutí ornice 

2. Zemní a výkopové práce 

3. Založení stavby 

4. Betonáž základové desky a pásů 

5. Položení hydroizolace a spodní stavby 

6. Ocelová konstrukce 

7. Svislé konstrukce – ŽB monolitické tubusy 

8. Betonáž ŽB schodišť a ramp 

9. Ukotvení fasádního systému kingspan a ukotvení prosklení 

10. Výplně otvorů uvnitř stavby 

11. Jednoplášťová plochá střecha 

12. SDK podhledy jednotlivých tubusů 

13. Podlahy, vnitřní omítky, výmalba 

14. Instalace 

15. Vnitřní kompletace 

16. Vnější úpravy 

 

Jako podklady k postupu výstavby slouží vypracované časové plány a harmonogramy, 

zpracovávané v přípravné fázi. Jednotlivé činnosti na sebe budou navazovat technologicky 

a časově dle termínů stanovených ve smlouvě mezi dodavatelem a investorem. 
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i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

 

Výměra pozemku:     15 470,8 m2 

Počet nadzemních podlaží:    1 

Zastavěná plocha objektu:    2 818 m2 

Maximální výška objektu:    8,4 m 

Obestavěný prostor:     23 671 m3    

 

Podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013 a obestavěného prostoru, můžeme 

cenu stavby, při jednotkové ceně 5 372 Kč/m3, vyčíslit na 127 160 600 Kč. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Řešená parcela se nachází v centrální části Karviná – Hranice v cípu mezi místními 

komunikacemi Leonovova a Rudé armády a Žižkova. Okolo navrhovaného staveniště se 

nachází budovy SŠ, plaveckého bazénu a domu pro seniory.  Pozemek se nachází 

v katastrálním území Karviná – město a rozkládá se na parcelách č. 2515/1, č. 2543, č. 2542, 

č. 2540, č. 2546, č. 2545, č. 2552. Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví statutárního 

města Karviná a státního fondu České republiky. Celková výměra pozemku je 15 470,8 m2. 

Z komerčního hlediska je tato oblast velmi atraktivní a stále ještě nevyřešena. Území se 

nenachází v žádné památkové zóně, ani záplavovém území a nejsou zde ani žádná ochranná 

pásma. Účel výstavby je v souladu s územním plánem. 

Celá plocha pozemku je zatravněna a nachází se zde nespočet stromů, z nichž některé budou 

muset být pokáceny. Staveniště se nachází v mírném terénu, svažujícím se směrem 

k severozápadu. Budou nutné terénní úpravy.  

Přístup na staveniště bude možný z místní komunikace Leonovova kolem plaveckého bazénu 

ve východní části staveniště nebo se lze napojit i z komunikace Rudé armády v západní části 

staveniště. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dodavatelem. Staveniště bude oploceno a střeženo. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

Myšlenkou prováděné urbanistické studie bylo oživení centra Karviné. Vytvořit 

v nezastavěném a nevyužívaném prostoru mezi zástavbou středoškolských a sportovních 

zařízení místo, které bude v souladu s územním plánem. Zaměřili jsme se na potřeby města 

a na širší vztahy daného místa. Výsledkem byl návrh multifunkční sportovní haly a přilehlého 

parkovacího domu. Dále potom vytvoření areálu volnočasového centra pro mládež, které 

zahrnovalo budovu krytého skateparku, budovu pro volnočasové aktivity a vyřešení přilehlé 

zeleně a venkovních skateových ploch. 
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Řešená budova krytého skateparku se nachází přímo u vstupu ve východní části celého 

volnočasového areálu. Jedná se o jednopodlažní podélnou budovu, která se rozkládá podél 

východní hranice areálu. Při konceptu bylo využito terénu, který je svažitý a nejvyššího místa 

dosahuje právě v místě návrhu budovy. Osm metrů vysoká budova tak byla zapuštěna do 

terénu.  To se stalo hlavním konceptem budovy. Objekt je rozdělen na dvě části. První částí je 

zázemí, které je řešením této práce. Druhá část je provozní, která je vybavena překážkami. Je 

určená k provozování adrenalinových sportů na kolech, in-line bruslích a skatu. Zázemí 

budovy je tvořeno jednotlivými železobetonovými kulatými tubusy, které leží v různých 

výškových úrovních. Tyto úrovně jsou odstupňovány po půl metru směrem k prostoru 

určeného pro skoky, který je 2 metry pod úrovní terénu. Různě výškově uložené podlahy jsou 

propojeny rampami a schodišti, po kterých lze projíždět na kole, skatu, či bruslích. Objekt 

haly je zcela otevřen, jen jednotlivá zázemí budovy, které tvoří: bikeshop/skateshop, bar, 

hygienické zázemí (sprchy, šatny, WC), technická místnost, místnost pro správce a sklad, jsou 

umístěna v železobetonových tubusech.  Nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy, 

příhradami a prostorovým ztužením. V rámci studie byly fasády vytvořeny z pohledového 

betonu. Jako alternativa při vytváření projektové dokumentace, byly použity tepelně izolační 

dílce Kingspan OPTIMO. Část zázemí je celá prosklená a má dva vstupy. Prvním je hlavní 

vstup do budovy přímo od pokladny. Druhým je samostatný vstup z ulice přímo do prodejny, 

tak by návštěvník musel vcházet do uzavřeného areálu. Provozní část je tvořena překážkami. 

Je zde vstup přímo z ulice na vyhlídkovou terasu a je řešen bezbariérově. Ze západní části je 

tato provozní část částečně otevíratelná tak, aby byly vnitřní plochy skateparku propojeny 

s venkovními plochami areálu. Západní a jižní strana budovy je lemována sloupořadím 

a přístřeškem ze železobetonu, jenž chrání prosklené plochy před sluncem. Na neprosklených 

plochách provozní části jsou umístěna různobarevná ocelová sedátka, která slouží 

k odpočinku a tvoří výrazný prvek fasády. 

 

c) Technické řešení 

 

Přípravné práce 

Prvotním úkolem je zajištění a  provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu. Budou odstraněny porosty. Před zahájením zemních prací bude poloha objektu 

vytyčena dle vypracovaného vytyčovacího plánu. Následně se sejme ornice do hloubky 150 

mm a později bude využita na terénní úpravy. Úroveň ±0,000 je 243, 65 m.n.m. B.p.v. 
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Zemní práce 

Po vytyčení a sejmutí ornice budou provedeny zemní práce v hloubce dosahující až 2 m. 

Výkopové práce budou prováděny těžkou technikou a následně budou vyhloubeny rýhy pro 

základové pásy. Dno základových rýh bude opatřeno štěrkovým podsypem tloušťky 100 mm 

a bude zde umístěn zemnící pásek hromosvodu. Zemina z výkopů bude odvezena na skládku. 

Z důvodu zvýšení únosnosti podloží bude původní zemina zhutněna pomocí vibračních válců. 

Veškeré výkopové práce je nutno rádně zabezpečit. 

 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Hladina podzemní vody v místě stavby nebyla zjištěna. I přesto bude spodní stavba řádně 

chráněna proti působení zemní vlhkosti pomocí hydroizolace FATRAFOL tl. 1,5 mm 

a tepelné izolace pro spodní stavby PERIMETR o tl. 100 mm. 

 

Protiradonová opatření 

Dle mapových podkladů byl zjištěn velmi nízký výskyt radonu v dané lokalitě. Při navrhování 

jsem vycházela z tohoto předpokladu a zvolená izolace spodní stavby je dostatečnou ochranou 

proti působení radonu. 

 

Základy 

Ocelové sloupy a železobetonové zdi vnitřních tubusů budou ležet na odstupňovaných 

železobetonových pásech z betonu třídy C 25/30 a výztuží R 10 505. Založení je v nezámrzné 

hloubce. Pásy budou ležet na podsypu štěrku tloušťky 100 mm. Šířka základových pásů byla 

stanovena na základě statického posouzení. Dále bude provedena podkladní mazanina 

z betonu třídy C20/25 s KARI sítí (r=5 mm, oka 100/100). Ta je uložena na podsypu ze štěrku 

tloušťky 100 mm a na tepelné izolaci EPS PERIMETR o tloušťce 100 mm. 

 

Nosná konstrukce haly 

Konstrukce haly je ocelová. Veškeré dílce jsou tvořeny třídou oceli S355. Konstrukce haly je 

řešena jako jednolodní s příčnou hlavní roztečí sloupů 30 metrů a podélnou roztečí 6 metrů. 

Sloup je tvořen z profilu 2 x UPE 400. Příčné stěny jsou kvůli své velké rozteči 30 metrů 

doplněny mezisloupy profilu IPE 240. Tyto sloupy nesou ocelové vazníky s horními 

zalomenými pásy. Tyto vazníky jsou ke sloupům připevněny pomocí šroubu přes čelní desku. 

Horní a dolní pás vazníku je tvořen kruhovými trubkami RO 219,1 x 6, diagonály a svislice 
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z trubek RO 108 x 8. Detaily spojů viz výkres F05. Celá konstrukce je zpevněna vaznicemi 

I 120 a prostorovým ztužením. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce ocelové haly je tvořena ocelovými sloupy profilu 2x UPE 400 

o rozměrech 400 x 230 mm. Sloupy jsou do základů kotveny šrouby pomocí kloubových 

patek s výztuhami viz detail D4 výkres č. F05. Nosná konstrukce vnitřních tubusů, nesoucí 

fošnový strop se sádrokartonovým podhledem je z monolitického železobetonu, beton třídy 

C25/30 a výztuž R 10 505. Tloušťka ŽB zdí je 150 mm. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnější plášť haly je zhotoven z tepelně-izolačních PUR dílců OPTIMO firmy Kingspan. 

Jejich tloušťka je 150 mm. Součinitel prostupu tepla panelů je U= 153 W/m2.K. Tyto izolační 

dílce byly zvoleny jako alternativa k pohledovému betonu. Prosklená část zázemí je vytvořena 

fasádou ze skleněných dílců firmy VEKRA OKNA. 

Nenosné vnitřní příčky tubusů jsou zhotoveny ze zdiva YTONG tl. 100, P2-500, 

100x249x599. V sociálních zařízeních jsou instalační předstěny vytvořeny ze sádrokartonové 

příčky CW 50. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou pouze nad hygienickými zařízeními v jednotlivých tubusech. Jedná se o prostory: 

hygienické zázemí pro zaměstnance baru, hygienické zázemí pro zaměstnance obchodu, 

toalety, sprchy, šatny pro muže a ženy. Jinak jsou veškeré tubusy shora otevřeny. Stropy jsou 

zhotoveny z fošen, jejichž rozměry jsou 160/80 a maximální délka 5 metrů. Na překlenutí 

větších délek jsou použity I nosníky STEICO. Všechny dílce jsou mezi sebou vyztuženy 

dřevěnými fošnami 80/80/545. Na tuto konstrukci z fošen je zavěšen sádrokartonový podhled 

firmy Rigips. Jeho tloušťka je 125 mm. 

  

Střešní konstrukce 

Střecha je navrhnuta jako jednoplášťová, nepochozí, plochá se sklonem 3%. Odvodnění je 

dovnitř dispozice pomocí zaatikových žlabů. Zaatikový žlab je tvořen prefabrikovaným 

izolačním dílcem firmy Kingspan. Atika je vysoká 820 mm a je vytvořená z izolačních PUR 

dílců Kingspan OPTIMO. Nosnou konstrukci tvoří ocelové vaznice a vazníky I 120 

a trapézový plech ve spádu – DEKPROFILE TR 150/280/0,75. 
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Skladba střechy SS1–        TL. [mm] 

Hydroizolační folie – Dekplan 76,        1,5  

Tepelně – izolační desky Kingspan THERMAROOF TR 26,    80  

Tepelná izolace – Isover P 60,       2x 30  

Parotěsnící, vzduchotěsnící, vodotěsnící vrstva – Glastek 30 sticker plus   3  

Nosný trapézový plech ve spádu – DEKPROFILE TR 150/280/0,75   0,75 

 

Skladba střechy splňuje tepelně izolační vlastnosti a požární bezpečnost.  

 

Schodiště a rampy 

V zázemí jsou navržená vyrovnávací schodiště a rampy spojující jednotlivé úrovně. Schodiště 

jsou navržena jako železobetonová, jejichž povrchová úprava je samonivelační cementová 

stěrka tl. 5 mm. Schodiště jsou doplněna ocelovým zábradlím s madlem ve výšce 900 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okna: Veškerá okna a dílce fasády jsou tvořena hliníkovým rámem s Uf = 1,8 W(m2.K) 

a zasklená izolačním dvojsklem  Uw = 1,1 W(m2.K). 

Viz blíže výpis zámečnických výrobků. 

Vstupní dveře: Jsou automatické s hliníkovým rámem. Zasklení je izolační dvojsklo 

DITHERM, čiré Uw = 1,1 W(m2.K),  kombinace s tvrzeným sklem – odolnost proti nárazu 

Otvíravá část, která propojuje plochy vnitřního a venkovního skateparku: je posuvný 

portál – FUTURA PATIO, 3 kolejnicový rám. Je také tvořen hliníkovým rámem s Uf = 1,8 

W(m2.K) a izolačním dvojsklem Uw = 1,1 W(m2.K), kombinace s tvrzeným sklem – odolnost 

proti nárazu. 

Veškeré interiérové dveře: viz výpis truhlářských výrobků. 

 

Úpravy povrchů 

Úprava povrchu je dána podle účelu místnosti. Vnitřní prostory budou omítnuty štukovou 

omítkou a opatřeny nátěrem. Hygienické prostory (toalety, sprchy, šatny) budou pokryty 

keramickým obkladem do výšky 2000 mm.  

 

Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy podle účelu místnosti. V obchodních 

a administrativních prostorech najdeme jako povrchovou úpravu keramickou dlažbu. 
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V mokrých provozech jako jsou sprchy, šatny, WC pro návštěvníky a jednotlivá zázemí pro 

zaměstnance je povrch upraven protiskluzovou keramickou dlažbou.  Veškeré podlahové 

plochy, které lze pojíždět na kolech, skatu, bruslích a podlahy ve skladovacích prostorech jsou 

opatřeny betonovou deskou se vsypem drátkobetonu o tl. 100 mm, která je opatřena vrstvou 

samonivelační cementové stěrky tl. 5 mm. Veškeré skladby jsou navrhovány na terénu. 

 

Skladbu podlahy určenou k pojíždění kol, skatu a bruslí a skladbu podlah skladovacích 

prostor tvoří tyto vrstvy: 

Skladba podlahy SP1           TL. [mm] 

Samonivelačí cementová stěrka       5 

Betonová deska se vsypem drátkobetonu      100 

Hydroizolace FATRAFOL 804       1,5 

Podkladní mazanina, C20/25 + KARI síť r= 5 mm, oka 100/100   140 

Tepelná izolace perimetr         100 

Násyp štěrku          100 

 

Skladbu obchodních a administrativních prostor tvoří tyto vrstvy: 

Skladba podlahy SP2           TL. [mm] 

Keramická dlaždice 300x300 RAKO bílá       10 

Lepící tmel THERMO  KLEBER  bílý      5 

Betonová deska se vsypem drátkobetonu      100 

Hydroizolace FATRAFOL 804       1,5 

Podkladní mazanina, C20/25 + KARI síť r= 5 mm, oka 100/100   140 

Tepelná izolace perimetr         100 

Násyp štěrku          100 

 

Skladba určená pro mokré provozy je složena z těchto vrstev: 

Skladba podlahy SP3           TL. [mm] 

Keramická dlažba 300x300, RAKO bílá      10  

s vodotěsnou spárovací hmotou CERESIT CE 43 GRAND´ELIT 

Flexibilní lepidlo CERESIT ELASTIC       5  

Hydroizolační nátěr CERESIT CL 51       2  

Základní nátěr CERESIT CN 94 

Deska CETRIS horní předvrtaná 1       2  
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Deska CETRIS dolní nevrtaná        12  

Tepelná izolace ISOVER EPS 150 S       60 

Hydroizolace FATRAFOL 804       1,5 

Podkladní mazanina  C20/25 + KARI síť r= 5 mm, oka 100/100   140 

Tepelná izolace perimetr         100 

Násyp štěrku          100 

 

Truhlářské, klempířské, zámečnické výrobky 

Viz specifikace výpisu klempířských, truhlářských a zámečnických výrobků. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je použita hydroizolační folie FATRAFOL 804, tl. 1,5 mm. 

Je pokládána na podkladní mazaninu tl. 140 mm z betonu C 20/25 a vyztuženou Kari sítí (r= 5 

mm, oka 100/100). Na penetrační nátěr je pokládaná natavením. 

 

Tepelná izolace 

V podlaze je tepelná izolace vytvořena násypem štěrku o tloušťce 100 mm, na kterou je 

pokládaná tepelná izolace PERIMETR tloušťky 100 mm. Tepelnou izolaci vnějších svislých 

stěn tvoří izolační dílce Kingspano o tloušťce 150 mm, které splňují tepelně – izolační 

vlastnosti viz technický list Kingspan. Ve skladbě střechy je jako tepelná izolace použita 

tepelně izolační deska Kingspan THERMAROOF TR 26, tl. 80 mm a tepelná izolace 

ISOVER P 60 tl. 2 x 30 mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Areál s řešenou budovou bude na místní komunikaci (ul. Leonovova) napojen v místě 

stávajícího plaveckého bazénu. Zde bude vytvořená nová komunikace. Stávající parkovací 

místa plaveckého bazénu budou rozšířena o nová a budou sloužit i nově navrhovanému 

volnočasovému centru. Komunikace bude využívána pro účely veřejnosti, zásobování, či pro 

pravidelný svoz odpadu.  

 

Budova se na místní technickou infrastrukturu napojí pomocí nových přípojek. V západní 

části areálu (ul. Rudé armády) bude budova připojena na místní splaškovou kanalizaci 
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a plynovod. Na místní teplovod, vodovod a elektrické vedení se připojí ve východní části 

parcely. 

 

Přípojka elektrické energie – přípojka bude napojena na stávající distribuční síť 

Plynovodní přípojka – přípojka bude napojena na stávající distribuční síť 

Přípojka teplovodu – v této oblasti je možnost připojení na místní distribuční síť 

Vodovodní přípojka – objekt bude napojen na veřejný vodovod 

Splaškové a odpadní vody – objekt a přilehlé plochy budou napojeny na místní kanalizaci 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu 

 

Areál s řešenou budovou bude připojen na místní komunikaci Leonovova v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. V rámci urbanistické studie byla spojovací komunikace k pozemku 

vyhodnocena pro budoucí areál jako nedostačující. Komunikace bude zřízená nová a přibudou 

i další parkovací místa. Je zde navrženo 27 parkovacích míst určených pro areál 

volnočasového centra. Dále jsou nově naplánovány pěší komunikace a cyklostezky, které 

navazují na řešený areál a i okolní zástavbu. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Objekt nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Nenachází se v žádném 

přírodním ochranném pásmu, nejsou zde poblíž ani žádné historické památky. Při stavbě 

nebudou použity žádné nebezpečné materiály. Objekt a přilehlé plochy budou napojeny na 

místní kanalizaci a vzniklý odpad se bude třídit. 

Pouze během stavby může dojít k větší hlučnosti a prašnosti, které bude zabráněno kropením.   

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  
 a komunikací 
 

Jelikož je zázemí krytého skateparku velmi členité, není celá budova řešena bezbariérově. 

Provozní část haly není tvořena pouze prostorem s překážkami, který je určený pro 

adrenalinový sport. Je zde i vyhlídková terasa určená k pozorování. Právě tato část je 

projektována jako bezbariérová. Je zde vyřešen bezbariérový vstup, který přímo navazuje na 

parkovací místa. Z vyhlídkové terasy je i bezbariérově přístupný bar a jsou zde navrhnuty 
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i bezbariérové toalety. Tato část objektu je řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato část objektu není 

řešením bakalářské práce. 

 

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

dokumentace 

 

Dle mapových podkladů bylo zjištěno, že daná lokalita se nachází na území s výskytem 

sprašových hlín. Hladina podzemní vody zde nebyla zjištěna a oblast neleží v záplavovém 

území. Výskyt radonu je zde podle mapových podkladů nízký.  Průměr Rn je zde  20,9 

kBq.m-3. I přesto bude potřeba na místě provést odborné měření radonu. Při navrhování 

spodní stavby a základů jsem vycházela z těchto průzkumů. 

Dále byly dle mapových zdrojů zjištěny výškové a polohové body potřebné k vytyčení stavby. 

Během průzkumu dané lokality byla provedena fotodokumentace areálu a okolí a obhlídka 

staveniště. 

 

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

systém 

 

Výškové a polohové body potřebné k vytyčení stavby byly získány z mapových podkladů 

ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). Stavba bude vytyčená odbornou geodetickou 

firmou podle vytyčovacího výkresu viz výkres č. C 03. Pro stavbu je zvolen výškový systém 

BPV a souřadnicový systém S-JTSK. 

 

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

              provozní soubory 

 

Krytý skatepark je řešen jako jeden stavební objekt SO 01, který je dělen na část zázemí a část 

provozní. Západní a jižní strana budovy je lemována sloupořadím a přístřeškem SO 02 

ze železobetonu, který chrání prosklené plochy před působením slunečního záření. V areálu 

volnočasového centra se nachází další stavební objekty, které mají přímou návaznost na 

řešenou stavbu. Tyto stavební objekty budou realizovány současně se stavbou krytého 

skateparku. Stavba budovy pro volnočasové aktivity SO 03 bude mít vlastní stavební 

etapizaci.  Viz výkres č. C 02. 
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SO 01  novostavba krytého skateparku 

SO 02  ŽB přístřešek krytého skateparku  

SO 03  novostavba volnočasového centra 

SO 04  nově navrhnutá venkovní plocha skateparku 

SO 05   nově navrhnutá venkovní plocha skateparku 

SO 06  nově navrhnuté pěší komunikace  

SO 07  pokladna 

SO 08  kanalizační přípojka 

SO 09  plynovodní přípojka 

SO 10  přípojka elektrického vedení 

SO 11  přípojka teplovodu 

SO 12  vodovodní přípojka 

 

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

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

 

Během stavby může dojít k větší hlučnosti a prašnosti, které budou eliminovány kropením.  

Z důvodu použití těžké techniky bude docházet k větší hlučnosti. Nebude omezen přístup, 

a ani provoz okolních staveb. Staveniště bude řádně zabezpečeno. Stavba bude organizována 

tak, aby neměla žádný rušivý vliv na provoz v okolí a po dokončení nepřinese žádné negativní 

důsledky na okolní zástavbu. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Veškeré stavební a jiné práce budou prováděny dle platných norem, technologických 

a bezpečnostních předpisů daných ČSN. Především dle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění 

stavby. Pracovníci musí být proškoleni v rámci BOZP. Během stavby budou jednotlivé práce 

prováděny osobami, které jsou způsobilé tuto činnost vykonávat. Investor je ze zákona 

povinen zajistit koordinátora BOZP, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních 

předpisů.  Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vniknutí cizích osob. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Pověřený odborník navrhne stavbu z hlediska stability na základě statických výpočtů. Budova 

musí být projektována tak, aby během stavby nedošlo k jejímu nadměrnému zatížení, které by 

mohlo způsobit zřícení nebo přetvoření objektu během stavby a užívání. Objekt bude 

konstruován dle obecných technických předpisů a požadavků na výstavbu. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Stavební objekt je projektován tak, aby zamezil rozšíření vzniklého požáru na okolní stavby 

a šíření ohně a kouře uvnitř stavby. Musí být navrženy únikové cesty, které umožní evakuaci 

osob a zvířat. Jednotlivé konstrukce budou realizovány tak, aby zachovaly svou nosnost 

a stabilitu po předepsanou dobu během požáru. Zpevněné plochy a příjezdové komunikace 

umožňují zásah požárních jednotek. Obvodový plášť Kingspan OPTIMO zajišťuje požární 

odolnost EW 15 / EI 20. Fasádní systém Kingspan OPTIMO byl zkoušen, schválen a splňuje 

národní stavební předpisy a normy. Panely nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném 

prostoru. Požární zpráva není součástí bakalářské práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Během výstavby bude staveniště řádně zabezpečeno, tak aby nedošlo k ohrožení obyvatel. 

Prašnost a hlučnost vznikající během výstavby bude řádně eliminována. Stavba bude 

organizována tak, aby neměla žádný rušivý vliv na provoz v okolí. Osvětlení haly je zajištěno 

kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Prosklené stěny zajišťují dostatek přirozeného 

osvětlení uvnitř haly. Umělé osvětlení je dimenzováno na jednotlivé místnosti podle jejich 

funkce. Umělé osvětlení bude provedeno odborníkem. Přívod a odvod vzduchu z objektu 

zajišťuje vzduchotechnika, která je projektována odbornou firmou. Své zázemí má 

v technické místnosti. Stavba respektuje prostorové a stavební požadavky a je navržena dle 

platných právních předpisů a norem.  
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5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena tak, že při jejím užívání byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví.  

Místnosti jsou dimenzovány tak, aby splňovaly dané požadavky. Vzniku rizik při užívaní 

stavby lze předejít správnou údržbou, užíváním a vhodným chováním osob uvnitř objektu. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Použitý fasádní systém Kingspan OPTIMO má průměrný index vzduchové neprůzvučnosti 

Rw=25 dB pro tloušťku panelu 150 mm. Spolu s výplněmi otvorů poskytuje dostatečnou 

ochranu proti šíření hluku z vnitřního prostředí do okolí a naopak. Hluk způsobený provozem 

stavby nebude mít vliv na okolní zástavbu. Zvýšená hladina hluku během výstavby 

způsobována použitou mechanizací bude eliminována. Stavební práce nebudou probíhat 

v období nočního klidu, o víkendech a svátcích.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt je navržen tak, aby byla zajištěna úspora energie a tepelná ochrana. V podlaze je 

tepelná ochrana tvořena násypem štěrku o tloušťce 100 mm, na kterou je pokládaná tepelná 

izolace PERIMETR tloušťky 100 mm. Tepelnou izolaci vnějších svislých stěn tvoří izolační 

dílce Kingspan o tloušťce 150 mm, které splňují tepelně - izolační vlastnosti viz technický list 

Kingspan. Ve skladbě střechy je jako tepelná ochrana použita tepelně izolační deska Kingspan 

THERMAROOF TR 26, tl. 80 mm a tepelná izolace ISOVER P 60 tl. 2 x 30 mm. I jednotlivé 

výplně otvorů a prosklená stěna jsou navrženy tak, aby byla zajištěna úspora energie 

a ochrana tepla. 

Tepelně – technické posouzení je doloženo výpočtem. Viz PŘÍLOHY- 5.3 Tepelné posudky, 
str. 54 – 55. 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

    pohybu a orientace 

 

Vstup na vyhlídkovou terasu a samotná terasa v provozní části haly jsou řešeny bezbariérově. 

Vstup navazuje přímo na parkovací místa. K nim vedoucí venkovní komunikace jsou taky 
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řešeny bezbariérově. Čtyři parkovací místa jsou určena pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Z vyhlídkové terasy je i bezbariérově přístupný bar a jsou zde navrhnuty 

i bezbariérové toalety. Tato část objektu je řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato část objektu není 

řešením bakalářské práce. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Na řešený objekt nepůsobí žádné mimořádné škodlivé vlivy okolí. Daný objekt se nenachází 

v záplavové oblasti. Není situován na staticky nestabilním území, v seizmické oblasti, ani 

lokalitě, která by byla poddolována. Nebyly zde zjištěny žádné agresivní vody. Hromosvod 

zajišťuje ochranu proti zasažení bleskem. Výskyt radonu je dle mapových podkladů nízký, 

jako ochrana proti jeho působení postačí navrhnutá izolace. 

 

10. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků na situování 

a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

 

Stavba nemá vliv na bezpečnost obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odpadní a dešťové vody budou svedeny do nejbližší společné kanalizace, která je umístěna 

v ulici Rudé armády. Viz výkres č. C 02. 

 

b) Zásobování vodou 

 

Bude navržena nová vodovodní přípojka z PVC DN 150, která bude napojena na místní 

vodovodní řád. Viz výkres č. C 02. 
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c) Zásobování energiemi 

 

Přípojka NN na stávající rozvodnou síť bude provedena společností ČEZ Distribuce s.r.o.. 

Elektrická energie bude vedena zemním kabelem CYKY 5J x 10 do rozvodnice v technické 

místnosti. Kabel bude uložen v hloubce 800 mm na vyrovnávací vrstvě písku a bude chráněn 

krytkou proti překopnutí. Viz výkres č. C 02. 

 

d) Řešení dopravy 

 

Areál s řešenou budovou bude připojen na místní komunikaci Leonovova v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. V rámci urbanistické studie byla spojovací komunikace k pozemku 

vyhodnocena pro budoucí areál jako nedostačující. Komunikace bude zřízená nová a přibude 

i další počet nových parkovacích míst. Pro areál volnočasového centra je jich určených 27. 

Dále jsou nově navrhnuty pěší komunikace a cyklostezky, které navazují na řešený areál 

a i okolní zástavbu. 

 

e) Povrchové úpravy, včetně vegetačních úprav 

 

Pro vytvoření skateových ploch budou nutné rozsáhlé terénní úpravy, které přetvoří stávající 

terén do navrhované podoby. Kromě těchto ploch zde budou zřízené nové pěší a cyklistické 

komunikace navazující na ty stávající. Skateové plochy budou převážně betonové, pěší 

a cyklistické komunikace budou asfaltové a dlážděné. Hranice pozemku budou osázeny 

novými stromy a bude vyset nový trávník. Toto osazení je potřebné z důvodu odhlučnění 

z ulice Rudé armády. Betonové skateové plochy budou oživeny stromy, které budou vysázeny 

do betonových květináčů. Navrhované plochy viz výkres č. C 02. 

 

f) Elektronické komunikace 

 

Napojení na elektronickou komunikaci dle dohody s provozovatelem služby. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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C. SITUACE STAVBY 

 

1. Architektonická situace 

 

Je součástí výkresové části viz Architektonická situace, výkres č. C 01. 

 

2. Koordinační situace 

 
Je součástí výkresové části viz koordinační situace, výkres č. C 02. 

 

3. Zastavovací situace 

 

Je součástí výkresové části viz koordinační situace, výkres č. C 03. 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu   zpracování 

projektové dokumentace 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

2. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. Bude zpracován odborníkem. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

Řešená parcela se nachází v centrální části Karviná - Hranice v cípu mezi místními 

komunikacemi Leonovova,  Rudé armády a Žižkova. Pozemek se nachází v katastrálním 

území Karviná – město a rozkládá se na parcelách č. 2515/1, č. 2543, č. 2542, č. 2540, č. 

2546, č. 2545, č. 2552. Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví statutárního města 

Karviná a státního fondu České republiky. Výměra parcely je 15 470,8 m2. V současné době 

je celá plocha pozemku zatravněna a nachází se zde nespočet stromů, z nichž některé budou 

muset být pokáceny. Staveniště se nachází v mírném terénu svažujícím se směrem 

k severozápadu. Budou nutné terénní úpravy.  

Přístup na staveniště bude možný z místní komunikace Leonovova kolem plaveckého bazénu 

ve východní části staveniště, nebo se lze napojit i z komunikace Rudé armády v západní části 

staveniště. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dodavatelem. Staveniště bude oploceno a střeženo.  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Staveništěm neprocházejí žádné sítě technické infrastruktury. V rámci stavby budou zřízeny 

sítě nové. 

 

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

 

Na staveništi budou zřízeny provizorní přípojky vody a elektřiny. Splaškové a odpadní vody 

budou odvedeny do veřejné kanalizace. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 

 

Bezpečnost na staveništi bude zajištěna dodavatelem stavby. Všechny osoby pohybující se na 

stavbě budou seznámeny s bezpečnostními podmínkami  BOZP a při práci budou povinny 

používat předepsané ochranné pomůcky. Celé staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti 

vniku neoprávněných osob. Veškeré stavební práce prováděné během výstavby se řídí 

zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Staveniště nijak neovlivní chod okolí. Přístupy ke všem okolním budovám budou umožněny 

a bezpečnostně zajištěny, aby nedošlo ke zranění kolemjdoucích. Zařízení staveniště bude 

zajištěno dle platných norem a předpisů, tak aby zaručilo bezpečný provoz a ochranu 

sousedních území. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Zařízení staveniště se bude rozkládat na parcelách č. 2515/1, č. 2543, č. 2542, č. 2540, č. 

2546, č. 2545, č. 2552. Zařízení staveniště bude zajištěno dodavatelem stavby. Na staveništi 

budou umístěny provizorní objekty (mini buňky, chemické toalety a sociální zařízení), dále 

zde budou plochy pro skladování stavebních materiálů. Po ukončení výstavby bude veškeré 

zařízení odvezeno. Plán zařízení staveniště není předmětem bakalářské práce. 

 

g) Popis staveb zařízení vyžadující ohlášení stavby 

 

Stavby zařízení umístěné na staveništi nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. 

 

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

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

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Investor je ze zákona povinen zajistit koordinátora BOZP, který bude kontrolovat dodržování 

bezpečnostních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby 
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a zajistit provádění jednotlivých prácí osobami, které jsou způsobilé tuto činnost vykonávat.  

Pracovníci musí být proškoleni v rámci BOZP a při práci budou povinni používat předepsané 

ochranné pomůcky. Veškeré stavební a jiné práce budou prováděny dle platných norem, 

technologických a bezpečnostních předpisů daných ČSN. Především je nutno dodržovat 

zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví a nařízení 

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

při práci na staveništích. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Na stavbě nebudou použity materiály, které by mohly ohrozit životní prostředí. Objekt 

a přilehlé plochy budou napojeny na místní kanalizaci. V rámci zařízení staveniště bude řádně 

nakládáno se vzniklými odpadky a bude zajištěna jejich likvidace.  Během stavby může dojít 

k větší hlučnosti a prašnosti, které bude eliminováno kropením.  Z důvodu použití těžké 

techniky bude docházek k větší hlučnosti. Stavba bude organizována tak, aby neměla žádný 

rušivý vliv na provoz v okolí. Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na životní 

prostředí. 

 

j) Orientační lhůty výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 15 měsíců.  

Předpokládané zahájení výstavby: 3. 6. 2013 

Předpokládaný konec výstavby: 3. 9. 2014 

 

2. Výkresová část 

 

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1. Pozemní (stavební objekty) 

 

a) Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1. Technická zpráva 

 

1.1 Účel objektu 

 

Jedná se o novostavbu jednopodlažní budovy, která slouží k rozvoji mládeže a trávení jejich 

volného času. Skatepark je řešen tak, aby se zde setkávali mladí lidé se společným životním 

stylem a společným zájmem – adrenalinový sport. Objekt je navržen tak, aby se zde mohly 

pořádat závody v jízdě na in-line, skateboardu, BMX a MTB kolech.  

 

1.2  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Architektonické řešení 

Z hlediska architektonického se jedná o jednoduchý podélný moderní objekt. Jednopodlažní, 

osm metrů vysoká budova obdélníkového tvaru je zapuštěna do terénu. Fasády tvořeny 

pohledovým betonem jsou doplněny hliníkovými pásovými okny a prosklenou stěnou. Jako 

alternativa při vytváření projektové dokumentace, byly použity tepelně izolační dílce 

Kingspan OPTIMO. Tato prosklená stěna tvoří opláštění celého zázemí v jižní části objektu. 

Jižní a západní strana této stavby je lemována sloupořadím a přístřeškem z železobetonu, 

který chrání prosklené plochy před sluncem. Tato ochrana před sluncem vychází 

z historických antických chrámů. Fasády jsou na západní a severní straně objektu oživeny 

různobarevnými ocelovými sedátky sloužící k odpočinku. 
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Funkční řešení 

Hlavní myšlenkou prováděné urbanistické studie bylo oživení centra Karviné. Budova 

krytého skateparku je součástí navrhnutého areálu volnočasového centra pro mládež. Objekt 

je rozdělen na dvě části. První částí je zázemí, které je řešením této práce. Druhá část je 

provozní, vybavena překážkami a určená k provozování adrenalinových sportů na kolech, in-

line bruslích, skatu, BMX  a MTB kolech. Prostor uvnitř objektu je zcela otevřen, pouze 

jednotlivé funkční celky v zázemí, které tvoří: bikeshop/skateshop, bar, hygienické zázemí 

(sprchy, šatny, wc), technická místnost, místnost pro správce a sklad, jsou umístěna 

v železobetonových tubusech. Tyto tubusy leží v různých výškových úrovních a jsou 

propojeny rampami a schodišti, po kterých lze projíždět na kole, skatu, či bruslích. Ze západní 

strany je provozní část s překážkami částečně otevíratelná tak, aby mohly být vnitřní plochy 

skateparku propojeny s venkovními.  

 

Dispoziční řešení 

Vnitřní prostor podélné haly je zcela otevřený. Dispozice jednopodlažního objektu je velmi 

jednoduchá. Halu tvoří dvě části, které na sebe navazují. Jedná se o zázemí a provozní část. 

Hlavní vstup do objektu je situován přímo od pokladen na jižní straně. Přes tento hlavní vstup 

se dostaneme do zázemí haly, které je celé prosklené. Toto zázemí tvoří jednotlivé funkční 

celky umístěné v ŽB tubusech, které leží v různých výškových úrovních. Tyto výškové 

úrovně propojují vyrovnávací schodiště a rampy, po kterých lze projíždět na kole, skatu, či 

bruslích. Provozní část s překážkami přímo navazuje na toto zázemí a je umístěna dva metry 

pod úrovní terénu. Tato část je částečně otevíratelná, což umožňuje propojení venkovních 

a vnitřních skateových ploch. V provozní části je i vyhlídková plošina, ze které lze pozorovat 

tento adrenalinový sport. Tato terasa je řešena bezbariérově s vlastním bezbariérovým 

vstupem přístupným z parkoviště. Jsou zde vyřešeny i bezbariérové toalety. Přímo z ulice je 

umístěn ještě jeden vstup do prodejny proto, aby návštěvník obchodu nemusel vcházet do 

uzavřeného areálu. 

 

Vegetační úpravy 
Pro realizaci skateových ploch budou nutné rozsáhlé terénní úpravy, které přetvoří stávávající 

terén do navrhované podoby. Krom těchto ploch tu budou zřízené nové pěší a cyklistické 

komunikace, navazující na ty stávající. Skateové plochy budou převážně betonové, pěší 

a cyklistické komunikace budou asfaltové a dlážděné. Hranice pozemku budou 
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osázeny novými stromy a budou založeny nové travnaté plochy. Toto osazení je z důvodu 

odhlučnění z ulice Rudé armády. Betonové skateové plochy budou oživeny stromy, které 

budou vysázeny no betonových květináčů. Navrhované plochy viz výkres č. C 02. 

 

1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Výměra pozemku:     15 470,8 m2 

Počet nadzemních podlaží:    1 

Zastavěná plocha objektu:    2 818 m2 

Maximální výška objektu:    8,4 m 

Obestavěný prostor:     23 671 m3    

 

Hlavní osa objektu je orientována od jihu na sever. Orientace ke světovým stranám zaručuje 

dostatečné přirozené osvětlení. Jako sluneční slona je použit ŽB přístřešek, který lemuje jižní 

a západní část objektu. Umělým osvětlením budou vybaveny jednotlivé ŽB tubusy uvnitř 

dispozice. Provozní část a i komunikační prostory zázemí budou uměle osvětleny, což bude 

doplňovat osvětlení přirozené. 

 

1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Podrobné technické a konstrukční řešení objektu bylo již popsáno. Viz kapitola - SOUHRNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – c) technické řešení (str. 22) 

 

1.5  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily normativní požadavek součinitele 

prostupu tepla. V podlaze je tepelná ochrana tvořena násypem štěrku o tloušťce 100 mm, na 

kterou je pokládaná tepelná izolace PERIMETR tloušťky 100 mm. Tepelnou izolaci vnějších 

svislých stěn tvoří izolační dílce Kingspan tloušťce 150 mm, které splňují tepelně – izolační 

vlastnosti viz technický list Kingspan. Ve skladbě střechy je jako tepelná ochrana použita 

tepelně izolační deska Kingspan THERMAROOF TR 26, tl. 80 mm a tepelná izolace 

ISOVER P 60 tl. 2 x 30 mm. Veškerá okna a dílce fasády jsou tvořena hliníkovým rámem 
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s Uf = 1,8 W(m2.K)a zasklená izolačním dvojsklem  Uw = 1,1 W(m2.K). Viz blíže výpis 

zámečnických výrobků. 

 

Tepelně – technické posouzení je doloženo výpočtem. Viz PŘÍLOHY- 5.3 Tepelné posudky, 
str. 54 – 55. 
 

1.6  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko - geologického a 

        hydrogeologického průzkumu 

 

Objekt není situován na staticky nestabilním území, v seizmické oblasti, ani lokalitě, která by 

byla poddolována. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna a výskyt radonu je zde podle 

mapových podkladů nízký. Při navrhování jsem vycházela z těchto průzkumů a nebyla 

zřízena žádná zvláštní opatření.  

 

1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků. 

 

Stavba krytého skateparku nebude mít žádný negativní vliv na okolí, ani životní prostředí. 

 

1.8 Dopravní řešení 

 

Areál s řešenou budovou bude připojen na místní komunikaci Leonovova v místě stávajícího 

plaveckého bazénu. V rámci urbanistické studie byla spojovací komunikace k pozemku 

vyhodnocena pro budoucí areál jako nedostačující. Komunikace bude zřízená nová a přibude 

i počet nových parkovacích míst.  

  

1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Na řešený objekt nepůsobí žádné mimořádné škodlivé vlivy okolí. Daný objekt se nenachází 

v záplavové oblasti. Není situován na staticky nestabilním území, v seizmické oblasti, ani 

lokalitě, která by byla poddolována. Nebyly zde zjištěny žádné agresivní vody. Hromosvod 

zajišťuje ochranu proti zasažení bleskem. Výskyt radonu je dle mapových podkladů nízký, 

jako ochrana proti jeho působení postačí navrhnutá izolace. 
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1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavky na stavbu jsou dodrženy dle platných norem a zákonů. 

 

2 Výkresová část 

 

Projektová dokumentace dle zadání bakalářské práce. Viz výkresová část. 

 

C 01Architektonická situace 

C 02 Koordinační situace        

C 03 Vytyčovací výkres        

F 01 Půdorys základů        

F 02 Půdorys 1NP         

F 03 Řez objektem A´- A        

F 04 Konstrukce dřevěného fošnového stropu a jeho kotvení 

F 05 Konstrukce ocelové haly       

F 06 Půdorys ploché střechy       

F 07 Pohledy  

F 08 Vizualizace 

F 09 Technický detail DET1 – zaatikový žlab       

F 10 Technický detail DET2 – ocelové kruhové sedátko    

        

b) Stavebně konstrukční část 

 

1. Technická zpráva 

 

1.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny 

Stavba je navržená jako jednopodlažní. Konstrukce haly je ocelová. Veškeré dílce jsou 

tvořeny třídou oceli S355. Konstrukce haly je řešena jako jednolodní s příčnou hlavní roztečí 

sloupů 30 metrů a podélnou roztečí 6 metrů. Sloup je tvořen z profilu 2 x UPE 400. Příčné 

stěny kvůli své velké rozteči 30 metrů jsou doplněny ještě mezisloupy profilu IPE 240. Tyto 

sloupy nesou ocelové vazníky s horními zalomenými pásy, které jsou ke sloupům připevněny 
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pomocí šroubů přes čelní desku. Horní a dolní pás je tvořen kruhovými trubkami RO 219,1 x 

6, diagonály a svislice z trubek RO 108 x 8. Celá konstrukce je zpevněna vaznicemi I 120 

a prostorovým ztužením. 

 

1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Veškeré použité výrobky a materiály jsou certifikovány výrobcem. Více viz výpis 

truhlářských, klempířských, zámečnických a jiných výrobků a viz SOUHRNNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – c) technické řešení (str. 22-27). 

 

1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 

Při návrhu konstrukce byly veškeré nosné prvky dimenzovány pro případné zatížení užitné 

klimatické (působení větru, sněhu) a další. 

 

1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 

V rámci bakalářské práce byl řešen detail ocelového dvouplášťového sedátka, které je 

kotveno do sloupu nosné konstrukce a oživuje svou barevností fasádu. Viz výkres č. F 10 

Technický detail DET 2 – ocelové kruhové sedátko.   

 

1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

 

Výstavba celé budovy bude probíhat dle běžných technologických postupů stanovených 

výrobcem materiálů.   
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1.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

 

Nevyskytují se. 

 

1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Kontrolu zakrývaných konstrukcí provede technický dozor investora a bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

 

1.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

 

Viz kapitola SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ – str. 49 a 50. 

 

1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

2. Výkresová část 

 

Viz příloha – výkresová dokumentace 

 

3. Statické posouzení 

 

Statické posouzení objektu není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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d) Technika prostředí staveb 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

2. Inženýrské objekty  

Není součástí bakalářské práce. 

 

3. Provozní soubory stavby 

Není součástí bakalářské práce. 
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3. ZÁVĚR 
 
Náplní mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 

zadanou část objektu Krytého skateparku v Karviná – Hranice. Ta byla konečnou fází 

navazující na urbanistickou a architektonickou studii daného objektu. Cílem těchto studií bylo 

vytvořit funkční a architektonicky zajímavou budovu, která bude provozně a technicky 

správně navržena. Během celé práce jsem se řídila myšlenkou pro koho má stavba sloužit 

a jak by měla fungovat samostatně i společně s okolím. Mladí lidé by zde tak měli najít 

plnohodnotné místo pro trávení jejich volného času.  

 

Bakalářská práce byla zaměřená na zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky 

499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. 

 

Během zpracování jsem využila veškerých svých vědomostí nabytých v průběhu studia na 

Vysoké škola báňská, fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství. Tato práce mi však 

přinesla rozšíření znalostí týkajících se realizace objektu, použití stavebních technologií 

a materiálů. 
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Poděkování 

 

Touhle cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří mi věnovali svůj cenný čas a pomáhali mi 

s tvorbou bakalářské práce od jejího počátku až dokonce. Především bych chtěla poděkovat 

svému vedoucímu bakalářské práce Ing. arch Aleši Studentovi za jeho cenné rady při 

navrhování stavby z hlediska architektonického. Velké poděkování patří Ing. Jiřímu 

Teslíkovi, jehož konzultace a rady z oboru pozemní stavitelství byly velkým přínosem a Ing. 

Romanu Fojtíkovi za rady týkajících se ocelových konstrukcí. Děkuji svým rodičům 

a blízkým, kteří mě ve studiu podporovali. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 

LITERATURA: 

Novotný J.: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. Ročník, Konstrukční cvičení pro 3. 

a 4. Ročník SPŠ stavebních, SOBOTÁLES, Praha 2007 

Neufert, E.:Navrhování staveb. Concultinvest, 1995 

Doseděl A a kolektiv.: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles, Praha 2004 

Studnička, J.: Ocelové konstrukce, ČVUT Praha, 2006 

     

LEGISLATIVA: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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

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

 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

www.dektrade.cz   jednoplášťová plochá střecha 

www.vekra.cz    okna 

www.ytong.cz    vnitřní nenosné zdivo 

www.cuzk.cz    katastrální mapa 

www.rigips.cz    sádrokartonové desky 

www.kingspan.cz   tepelně izolační dílce – opláštění, žlaby 

www.oceltabulky.cz   přehled ocelových profilů 

www.tzb-info.cz   normy, vyhlášky 

cs.wikipedia.org    historie, lokalizace 

www.uur.cz    cenový ukazatel 

www.stavebnistandardy.cz    cenový ukazatel 

www.geology.cz   geologické a hydrogeologické průzkumy, výskyt radonu 

mapy.nature.cz   geologické a hydrogeologické průzkumy, výskyt radonu 

www.solodoor.cz    vnitřní dveře a zárubně 

www.archiweb.cz     architektonické podklady 

www.isover.cz     tepelná izolace 



Bakalářská práce 

50 

 

www.karvina.cz    historie města 

www.trido.cz     posuvné portály 

www.inovace-si.vsb.cz   studijní materiály 

www.cad-detail.cz   konstrukční detaily 

 

 

DALŠÍ PODKLADY: 

urbanistická studie zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba III  

studie stavby zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba IV  

částečná dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va.  
 
 
ZDROJ OBRÁZKŮ: 

[1] Elaborát Ateliérová tvorba III (VytvořilI: M. Duraj, O. Kabeláč, G. Vyhnánková, M. 

Malaníková) 

 
 

SOFTWARE: 

Graphisoft Archicad 13 

Artlantis studio 3 

Microsoft office 2007 

Autodesk Inventor Professional 2010 

Stavební fyzika 2010 
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5. PŘÍLOHY 

5.1 Seznam výkresů: 

Projektová dokumentace dle zadání bakalářské práce. Viz výkresová část. 

1. Architektonicko – stavební část 

Č. Název výkresu       Měřítko 

C 01 Architektonická situace      1:1 500 

C 02  Koordinační situace       1: 500 

C 03  Vytyčovací výkres       1:500 

F 01  Půdorys základů       1:100 

F 02  Půdorys 1NP        1:100 

F 03  Řez objektem A´- A       1:50  

F 04 Konstrukce dřevěného fošnového stropu a jeho kotvení  1:50 

F 05  Konstrukce ocelové haly      1:100 

F 06  Půdorys ploché střechy      1:100 

F 07  Pohledy        1:200 

F 08  Vizualizace 

2. Specializace – pozemní stavitelství     

F 09  Technický detail DET1 – zaatikový žlab     1:10   

F 10  Technický detail DET2 – ocelové kruhové sedátko    1:50 

Z grafického hlediska byla některá zadaná měřítka libovolně pozměněna. 

3. Specifikace technického a uživatelského standardu objektu 

Výpis - truhlářské výrobky 

Výpis - klempířské výrobky 

Výpis - zámečnické výrobky 

Výpis - ocelové profily a konstrukce 

Výpis - specifikace firmy Kingspan 
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5.2 Studie  
 
 
 

Plakát ateliérová tvorba IV 
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5.3 Tepelné posudky 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  jednoplášťová 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  0,0015       50,000  1720,0 
   2  GLASTEK 30 STICKER PLUS  0,0003       0,210  300000,0 
   3  ISOVER P 60  0,030       0,037  1,0 
   4  ISOVER P 60  0,030       0,037  1,0 
   5  KINGSPAN THERMAROOF TR 26  0,080       0,022  15,0 
   6  DEKPLAN 76  0,0002       0,350  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 a v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,015 = 0,947 
  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). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu SK1 
 
 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  cementová stěrka  0,005       1,160  19,0 
   2  betonový podklad s kari sítí  0,100       1,430  23,0 
   3  Fatrafol 804  0,0015       0,350  10200,0 
   4  Železobeton 1  0,140       1,430  23,0 
   5  PERIMETR  0,100       0,034  40,0 
 
 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 =   0,949 
  

  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 =   0,30 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 a v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,06 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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5.4 Technické listy
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