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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KOLAJA, V. Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky. Ostrava, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 34 s. Vedoucí práce: Zelinka, J. 

 

 Bakalářská práce s názvem „Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky“ 

ve studijním oboru Architektura a stavitelství navazuje na semestrální projekt předmětu ATT III., 

a z architektonické studie v rámci semestrálního projektu ATT IV. a dokumentaci pro stavební 

povolení v rámci semestrálního projektu ATT Va. 

 

 Tato práce se zabývá jedním z jedenácti objektů Pštrosí farmy v areálu Padělky u obce 

Kobeřice. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vhodné prostory pro administrativu, zázemí pro 

zaměstnance pštrosí farmy a také zázemí pro agroturisty. Je zpracována jako část dokumentace 

pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Dokumentace je doplněna o architektonickou 

situací detailní a výkres architektonického detailu, který řeší nástřešní ţlab, střechu bez přesahu, 

obloţení konstrukce a prosklenou fasádní střechu. 

  



 

 

ANNOTATION  

KOLAJA, V. The administrative and operational building, Ostrich Farm Padělky. Ostrava, VŠB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 

2014, 34 s. Supervisor: Zelinka, J. 

 

 Bachelor thesis ,, Administrative and operating building, Ostrich farm Padělky“  has been 

elaborated during studying Department of Architecture this thesis is follows semester project 

from ATT III. and architectural study from ATT IV. and also documentation for building permit 

as a part of semester project in ATT Va. 

 

 This Bachelor thesis is focused on one of eleven buildings at the Ostrich farm Padělky 

nearby village Kobeřice. Goal of Bachelor thesis was to create appropriate space for 

administrativ, background for staff and facilities for agroturists. Documentation follows Decree 

of execution of the project 499/2006 Sb. Documentation include architectural situation detailed 

and layout  of architectural detail. This detail is focused on rooftop gutter, roof without overhang, 

lining construction and glass facade wall. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

ATT  Ateliérová tvorba 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP  bakalářská práce 
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ÚVOD 

 Náplní bakalářské práce je zpracování částečné projektové dokumentace pro provádění 

stavby objektu Správní a provozní budovy na Pštrosí farmě Padělky, která navazuje 

na dokumentaci pro stavební povolení z ATT Va. 

 

 Hlavní téma pro vypracování této bakalářské práce vyplynulo z urbanistického řešení 

oblasti Hlučínska, které bylo tématem ATT III. Navrţená pštrosí farma tvoří jeden z uzlových 

bodů navrţených gastronomických stezek v ATT III., které spojují všechny gastronomické uzly 

na Hlučínsku a vytváří potenciál pro turistiku, agroturistiku a ekonomiku v oblasti. 

 

 Statek Padělky byl ideálním místem pro vytvoření pštrosí farmy, která umoţňuje 

agroturistiku a zároveň přináší chov exotického ptactva na maso. 

 

 Farma navrţenou v ATT IV. tvoří jedenáct samostatně stojících budov: administrativní 

budova se zázemím pro zaměstnance, chovná stáj, jateční stáj, izolační stáj se sklady a stájí pro 

koně, hotel s restaurací a šest chatek pro ubytování turistů. Budovy jsou hmotově navrţeny podle 

stávajících chovných objektů a výsledná situace vytváří uzavřenou kompozici ve tvaru obdélníku. 

Návrh urbanisticky reaguje na přirozené vymezení hranic areálu (budovy, cesty a pole). Navrţené 

objekty jsou převáţně jednoduché stavby obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. 

 

 Hlavní činností farmy bude agroturistika se zaměřením pro chov na maso a ubytování 

určené hlavně pro agroturisty. Pštrosy budou mít řadu velkých výběhů s přístupem k napáječkám. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky 

Místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

Okres:    Opava 

Pověřená obec:  Kobeřice 

Stavební úřad:   Kobeřice 

Obec:    Kobeřice 

Katastrální území:  Kobeřice 747 27 

Parcelní číslo:   1789 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:    Jonáš Fusek 

Adresa:   Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

Kontakt:   fusek.j@email.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Projektant 

Jméno a titul:   Vít Kolaja 

    Kaunicova 329 

    687 61 Vlčnov 

 

Kontakt:   tel.: +420 724 748 012 

    email: kolajavit@gmail.com 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 - Osobní prohlídka zaměřená na prohlídku stávajících budov a terénu. 

 - Konzultace s majitelem. 

 - Katastrální mapa obce Kobeřice 1:1000 

 - Fotodokumentace pozemku a letecké ortofotografické snímky 

 - Příslušné právní předpisy a normy 

 - Částečná dokumentace pro stavební povolení 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Parcelní číslo:    1 789 

Výměra [m
2
]:     33 853 

Katastrální území:    Kobeřice ve Slezsku 667340  

Číslo LV:     1385 

Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list:     DKM 

Určení výměry:    Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele:    č. p. 369 

Vlastnické právo 

Jméno:      Jonáš Fusek 

Adresa:     Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

Způsob ochrany nemovitosti:   Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany.  

Seznam BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Na stavební parcele se nachází areál, který není vyuţíván. Nachází se zde 3 stáje a obytná 

budova.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, atp.) 

 Parc. č. 1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340 (dále jen dotčené území) není chráněno 

podle jiných právních předpisů. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Dotčené území se nachází na mírném svahu, přibliţně 30 výškových metrů nad nejbliţším 

vodním tokem (Strahovický potok). Dešťové vody se vsakují přímo na dotčeném území. 

Na dotčeném území se nachází objekt obytného domu č. p. 369. Dešťové vody ze střech objektu 

jsou odváděny do vsakovacích šachet. Projektovaná rekonstrukce stavby nezpůsobí změnu 

odtokových poměrů během výstavby, ani po dokončení prací. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt stavby je navrţen v souladu s platným územním plánem města Kobeřice. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektovaná rekonstrukce stavby nezmění způsob ani rozsah vyuţití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Poţadavky dotčených orgánů byly známy. Projektová dokumentace respektuje poţadavky 

dotčených orgánů. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektové dokumentace nebyly řešeny ţádné výjimky. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Investice budou potřebné pro bourací práce ve stávajícím obytném domě. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí 

 Pozemky stavby:  

  pozemek parc. č. 1 789 - zastavěná plocha a nádvoří - 33 853 m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

 

 Sousední pozemky: 

  pozemek parc. č. 1 792 - zastavěná plocha a nádvoří - 546 m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

 

  pozemek parc. č. 1 791 - orná půda    - 6 098 m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

 

  pozemek parc. č. 2 495 - ostatní plocha   - 11 668 m
2
 

  vlastnické právo: Obec Kobeřice, Slezská 195/53, 74727 Kobeřice 

 

  pozemek parc. č. 2 497 - trvalý travní porost  - 227 295 m
2
 

  vlastnické právo: Hřebčín Albertovec s.r.o., Albertovec 297, 74728 Štěpánkovice 

  pozemek parc. č. 2 494 - trvalý travní porost  - 45 504 m
2
 

  vlastnické právo: Hřebčín Albertovec s.r.o., Albertovec 297, 74728 Štěpánkovice 

 

  pozemek parc. č. 2 479 - orná půda    - 104 190 m
2
 

  vlastnické právo: Hájek Jakub, Eliášova 462/39, Bubeneč, 16000 Praha 
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  pozemek parc. č. 2 480- trvalý travní porost   - 36 523 m
2
 

  vlastnické právo: Hřebčín Albertovec s.r.o., Albertovec 297, 74728 Štěpánkovice 

 

  pozemek parc. č. 1 781 - zahrada    - 1 004m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

 

  pozemek parc. č. 1 783 - zahrada    - 938 m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

 

  pozemek parc. č. 1 786 - zahrada    - 784 m
2
 

  vlastnické právo: Fusek Jonáš, Slezská 329, 747 27 Kobeřice 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 SO 01 - Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky  - rekonstrukce 

 SO 02 - Hotel a restaurace       - novostavba 

 SO 03 - Chata        - novostavba 

 SO 04 - Chata        - novostavba 

 SO 05 - Chata        - novostavba 

 SO 06 - Chata        - novostavba 

 SO 07 - Chata        - novostavba 

 SO 08 - Chata        - novostavba  

 SO 09 - Chovná stáj        - rekonstrukce 

 SO 10 - Jateční stáj       - rekonstrukce 

 SO 11 - Izolační stáj + sklady + stáj     - rekonstrukce 

b) Účel užívání stavby 

 Projektová dokumentace řeší stavbu jako přestavbu na administrativní budovu 

se zázemím pro zaměstnance. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektovaná stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stávající objekt není chráněn podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Není plánováno uţívání objektu osobami se sníţenou schopností pohybu a orientace, 

objekt tedy není řešen jako bezbariérový. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

 Poţadavky dotčených orgánů byly známy. Projektová dokumentace respektuje poţadavky 

dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektové dokumentace nebyly řešeny ţádné výjimky. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 SO 01  - Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky 

  - Zastavěná plocha - stávající stav:  147,41 m
2 

  - Zastavěná plocha - nový stav:  330,60 m
2 

  - Obestavěný prostor - stávající stav cca: 1326,71 m
3 

  - Obestavěný prostor - nový stav cca: 1876,27 m
3 

  - Uţitná plocha - stávající stav:  294,82 m
2 

  - Užitná plocha - nový stav:   720,60 m
2 
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  - Počet uţivatelů/pracovníků:   30 

  - Počet hostů:     20 

  - Počet parkovacích stání:   7 

  - Z toho pro imobilní    1 

 

 SO 02 - Hotel a restaurace 

  - Zastavěná plocha:    330,60 m
2 

  - Počet hostů:     30 

  - Počet parkovacích stání:   13 

  - Z toho pro imobilní:    1 

 

 SO 03 - 08 - Chata (dva apartmány) 

  - Zastavěná plocha:    56 m
2 

  - Počet hostů:     8 

  - Počet parkovacích stání:   2 

 

 SO 09  - Chovná stáj 

  - Zastavěná plocha - nový stav:  1 126 m
2 

  - Počet pštrosů - Jatečních:   126 

  - Počet pštrosů - Chovných:   42 

 

 SO 10  - Jateční stáj 

  - Zastavěná plocha - nový stav:  1640 m
2 

  - Počet pštrosů - Jatečních:   378 

 

 SO 11  - Izolační stáj + sklady + stáj  

  - Zastavěná plocha - nový stav:  1 951 m
2 

  - Počet pštrosů:    dle nemocnosti aţ 42 

  - Počet koní:     maximálně 6 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy, 

apod.) 

 Potřeby a spotřeby hmot a médií pro stavbu budou přesně určeny realizační firmou 

při zpracovávání realizační dokumentace stavby. 

 

Dešťová voda ze střechy bude přípojkou odváděna do vsakovací šachty. 

 

 Při výstavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu. V rámci provozu stavby 

se předpokládá produkce do 0,5 m
3
 komunálního odpadu týdně. Při výstavbě a provozu stavby 

se předpokládají pouze běţné emise - odpadní voda, CO2 vzniklé spalováním plynu, atp. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Bude určena v návaznosti na vyhlášení 

výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby na základě smluvního vztahu 

mezi stavebníkem a zhotovitelem, dle termínu předání stavby. 

Postup prací: 

 Průzkumné a podchycovací práce 

 Demoliční práce 

 Demontáţ a montáţ stavebních konstrukcí 

 Technické rozvody 

 Dokončovací práce 

 Terénní úpravy - uvedení okolí do původního stavu 

k) Orientační náklady stavby 

 10 100 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO 01 - Správní a provozní budova, Pštrosí farma Padělky  - rekonstrukce 

 SO 02 - Hotel a restaurace       - novostavba 

 SO 03 - Chata        - novostavba 

 SO 04 - Chata        - novostavba 

 SO 05 - Chata        - novostavba 

 SO 06 - Chata        - novostavba 

 SO 07 - Chata        - novostavba 

 SO 08 - Chata        - novostavba  

 SO 09 - Chovná stáj        - rekonstrukce 

 SO 10 - Jateční stáj       - rekonstrukce 

 SO 11 - Izolační stáj + sklady + stáj     - rekonstrukce 

 

Objekty SO 02 - 011 nejsou v bakalářské práci řešeny 

  



 

24 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek, nacházející se na parc. č. 1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340, 

je mírně svaţitý. Ze severu a jihu k němu přiléhá místní veřejná komunikace. Ze severu, východu 

a západu je ohraničen okolní zástavbou, na jihu se nachází pole, slouţící pro budoucí výstavbu. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

 Byla provedena osobní prohlídka zaměřená na prohlídku stávajících budov a terénu. 

Konzultace s majitelem. 

 

 Geologický průzkum - Z geologické mapy vyplývá, ţe se pozemek nachází na území 

nezpevněných sedimentárních hornin, kde převaţují sedimenty spraš aţ sprašová hlína z období 

kvartéru.  

 

 Hydrogeologický průzkum - Parcely se nachází v dostatečné vzdálenosti od místního 

potoku. Hladina podzemní vody nebude ovlivňovat stavbu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inţenýrských sítí. Před zahájením 

výstavby budou stávající inţenýrské sítě vytyčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

 Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak geologicky 

labilních zónách. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolí. Během výstavby můţe krátkodobě dojít 

k omezení dopravy na přiléhající veřejné komunikaci v důsledku pouţívání těţké mechanizace 

(např. autojeřáb). Tyto práce budou předem ohlášeny a budou provedena opatření k minimalizaci 

omezení. Rovněţ můţe během prací docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby 

bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 

 

 Projektovaná stavba, v rozsahu uvedeném v této dokumentaci, nebude mít ţádný vliv 

na odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci projektované stavby se předpokládají asanační nebo demoliční práce v okolí. 

Dojde ke kácení dřevin bránící výstavbě, demontáţi krovu a části štítových a vnitřních zdí 

stávajícího objektu. Viz výkresová dokumentace. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci projektované nástavby nedojde k záborům těchto pozemků. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 V rámci projektované stavby nedojde ke změně stávajícího napojení na dopravní 

infrastrukturu. 

 Vodovodní přípojka 

 Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území byla na hranici 

pozemku vyvedena vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka napojená na vodovod  na parc. č. 

1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340.  Přípojka je provedena v délce 52 m z trub PE100 RC D 
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40. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrném tubusu AQUA GEOTERM na pozemku 

stavebníka. 

 Kanalizační přípojka 

 Odvedení odpadních vod ze stavby  na parc. č. 1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340 

je zajištěno napojením na veřejnou kanalizaci. Kanalizační přípojka je ukončena před hranici 

pozemku domovní revizní šachtou plastovou D425. Kanalizační přípojka je zaústěna 

do kanalizačního řadu vedeného na pozemku. 

 Elektrická přípojka 

 Objekt bude napájen z přípojkové skříně ozn. RJ, která je umístěna v plastovém pilíři 

na hranici pozemku investora. Přípojková skříň je napojena ze stávajícího nadzemního 

distribučního kabelového vedení VN 

i) Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci projektované nástavby se nevyskytují. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Tento projekt řeší rekonstrukci obytné budovy a následnou přestavbu na administrativní 

budovu se zázemím pro zaměstnance (parc. č. 1789) v areálu Padělky, u obce Kobeřice. 

Ve stávajícím objektu se nachází čtyři bytové jednotky (v 1. NP a ve 2. NP), suterén a neobytné 

podkroví. Všechny bytové jednotky jsou určeny pro bydlení aţ 4 osob. Cílem projektované 

stavby je vytvořit v 1. NP zázemí pro zaměstnance a turisty, ve 2. NP administrativní prostory 

pro areál farmy.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Projektovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce Kobeřice. Stávající 

objekt se nachází ve středu areálu Padělky. Objekt je dvoupodlaţní, podsklepený, zastřešený 

valbovou střechou. Projektovaná stavba spočívá v rozšíření 1. NP pro potřeby zázemí 

a přestavěním 2. NP pro potřeby kanceláří. Výška střechy zůstane zachována. Střecha se pouze 

zrekonstruuje. Objekt je vysoký 10,26 m od kóty 1. NP +0,000 m (+-0,000=283 m n.m., Bpv.). 

b.) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení 

Stávající stav: 

 Stávající objekt je dvoupodlaţní, podsklepený, s neobytným podkrovím. Tvar objektu 

je pravidelný, obdélníkový. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Objekt je určený pro obývání 

aţ 12 osobami. V suterénu stávajícího objektu je situováno technické zázemí - skladovací 

prostory, technická místnost s kotlem na tuhá paliva a zásobníkovým ohřívačem TUV a prádelna. 

V 1. NP se nachází zádveří, schodiště propojující 1. NP se 2. NP a 1.PP a 2 bytové jednotky. Byt 

pro aţ 2 osoby obsahuje pokoj, kuchyň, chodbu, WC, koupelnu a sklad, byt pro aţ 4 osoby 

obsahuje pokoj, loţnici, kuchyň, chodbu, WC a koupelnu. Ve 2. NP se nachází stejné dispoziční 

rozdělení jako v 1. NP. Hlavní vstup do objektu - do zádveří, se nachází na severní straně. 

Nový stav: 

 V rámci rekonstrukce dojde k úplné přestavbě 1. NP. Vznikne zde hlavní vchod s galerií 

na západní straně, na který navazuje místnost pro správce. Nová přístavba je dělena chodbou 

na východní část pro zaměstnance, která obsahuje šatny, umývárny s WC, sklad a západní částí 

určenou pro turisty (šatny a umývárna s WC) s denní místností, kávovou kuchyňkou a úklidovou 

místností. Přestavba v 2. NP vytvoří hygienické zázemí a úklidovou místností v severovýchodní 

části, centrální chodbu, kancelář ředitele, propojenou s kanceláří sekretářky, která je napojena 

na konferenční místnost, ze které je vstup na střešní zahradu orientovanou na jih. Střešní zahrada 
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se nachází nad novou přístavbou v 1. NP. Kanceláře pro zaměstnance administrativy se nachází 

v severozápadním rohu. 

b.2) Architektonické řešení - materiálové a barevné řešení 

Stávající stav: 

 Stávající základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu. V rámci stavby 

se předpokládá nutnost dodatečného zesilování základových konstrukcí. Svislé nosné konstrukce 

stávajícího objektu jsou provedeny z cihel plných pálených. Stávající stropní konstrukce jsou 

provedeny jako montované PZD desky, uloţené na I profil a následně zabetonovány. V úrovni 

stropních konstrukcí jsou provedeny ţelezobetonové ztuţující věnce. Jako vertikální komunikace 

slouţí ţelezobetonová schodiště. Příčky v suterénu a v 1. NP jsou provedeny z cihel plných 

pálených. Příčky ve 2. NP jsou provedeny z cihel plných pálených. Stávající střešní konstrukce 

je valbová, jednoplášťová (nezateplená). Jako krytina jsou pouţity keramické tašky. Povrch 

vnějších konstrukcí tvoří brizolitová omítka, která je opatřena barevným, voděodolným nátěrem. 

Povrchy uvnitř budou provedeny z dvouvrstvých štukových omítek, případně keramických 

obkladů. 

 

 Stávající okna v 1. NP a 2. NP jsou dřevěná, zdvojená, se zasklením. Dveře jsou dřevěné, 

osazované do kovových zárubní. Zpevněné plochy u objektu jsou tvořeny betonovou dlaţbou 

chodníku přilehlého k místní komunikaci. 

Nový stav: 

 Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 16/20. Podhled místností 

v 1. NP je proveden ze sádrokartonových desek Rigips. 

 

 Stávající stropní konstrukce budou zachovány, pouze vzniknou dva prostupy 

pro stupačky. Nové stropní konstrukce budou vyhotoveny ze stropu Porotherm a vloţek Miako. 

V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny ţelezobetonové ztuţující věnce. Jako vertikální 

komunikace slouţí původní ţelezobetonová schodiště, která budou rekonstruována. 
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 Svislé obvodové nosné konstrukce objektu jsou provedeny z keramických tvárnic 

Porotherm tl. 365 mm a střední nosné zdi tl. 300 mm. Příčky 1. a 2. NP jsou provedeny 

z keramických příčkovek Porotherm tl. 100, 140 a 190 mm. 

 

 Střešní konstrukce je tvořena valbovou střechou, bude zaizolována tepelnou izolací Isover 

MULTIMAX 30. Krytinu tvoří keramické tašky Tondach Stodo 12. 

 

 Povrch vnějších konstrukcí tvoří omítka Porotherm TO tl. 15 mm, která je opatřena bílým, 

voděodolným nátěrem. Dílčí části vnější fasády budou obloţeny dřevěným obkladem. Obalová 

konstrukce 1. NP bude provedena z cihelných pásků Porotherm Terca Klinker. 

 

 Povrchy uvnitř budou provedeny z omítky Porotherm universal tl. 10 mm, případně 

keramických obkladů Rako Spirit. 

 

 Stávající okna v 1. NP a 2. NP budou nahrazena novými plastovými vícekomorovými 

okny Salamander Streamline Standard 7s trojitým zasklením a s meziprostorem, vyplněným 

inertním plynem. Součinitel prostupu tepla Uw = 0,75 W/m2K. 

 

Dveře jsou dřevěné Sapeli a.s., osazované do obloţkových zárubní. 

 

 Zpevněné plochy kolem objektu jsou tvořeny betonovou dlaţbou Diton Pavé 1. Zpevněné 

plochy areálu jsou tvořeny asfaltem. 

 

 Architektonické řešení vychází z tvaru stávajícího objektu a respektuje tvary okolní 

zástavby. Barevné řešení bude rovněţ respektovat okolní zástavbu. Střešní krytina bude 

provedena z keramických tvarovek Tondach Stodo 12 Engoba Černá. Kovové prvky budou 

vytvořeny z pozinkovaného hliníku. Vnější fasády budou v barvě bílé s cihlovým a dřevěným 

obkladem. Viz výkresová dokumentace.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení - viz B.2.2. Součástí projektované nástavby nejsou výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Není plánováno uţívání objektu osobami se sníţenou schopností pohybu a orientace, 

objekt tedy není řešen jako bezbariérový. 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 

a předpisů, které budou při uţívání objektu dodrţovány. Objekt bude vyuţíván pouze k účelu, 

ke kterému je určen, tj. k bydlení U objektu budou v průběhu uţívání stavby pravidelně 

prováděny běţné údrţbové práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyţaduje zvláštní 

údrţby. Řádným uţíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uţivatelů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Stávající stav: 

 Stávající objekt je dvoupodlaţní, podsklepený, s neobytným podkrovím. Tvar objektu 

je pravidelný, obdélníkový. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Objekt je určený pro obývání 

aţ 12 osobami. 

 

 V suterénu stávajícího objektu je situováno technické zázemí - skladovací prostory, 

technická místnost s kotlem na tuhá paliva a zásobníkovým ohřívačem TUV a prádelna. V 1. NP 

se nachází zádveří, schodiště propojující 1. NP se 2. NP a 1.PP a 2 bytové jednotky. Byt pro aţ 2 

osoby obsahuje pokoj, kuchyň, chodbu, WC, koupelnu a sklad, byt pro aţ 4 osoby obsahuje 

pokoj, loţnici, kuchyň, chodbu, WC a koupelnu. Ve 2. NP se nachází stejné dispoziční rozdělení 

jako v 1. NP. Hlavní vstup do objektu - do zádveří, se nachází na severní straně. 
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 Nový stav: 

 V rámci rekonstrukce dojde k úplné přestavbě 1. NP. Vznikne zde hlavní vchod s galerii 

na západní straně, na který navazuje místnost pro správce. Nová přístavba je dělena chodbou 

na východní část pro zaměstnance, která obsahuje šatny, umývárny s WC, sklad a západní částí 

určenou pro turisty (šatny a umývárna s WC) s denní místností, kávovou kuchyňkou a úklidovou 

místností. Přestavba v 2. NP vytvoří hygienické zázemí a úklidovou místnost v severovýchodní 

části, centrální chodbu, kancelář ředitele, propojenou s kanceláří sekretářky, která je napojena 

na konferenční místnost, ze které je vstup na střešní zahradu orientovanou na jih. Střešní zahrada 

se nachází nad novou přístavbou v 1. NP. Kanceláře pro zaměstnance administrativy se nachází 

v severozápadním rohu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Zemní práce 

 Pro rozšíření 1. NP bude potřeba vyhloubit pasy. Zemní práce bude provádět odborná 

stavební firma dle platné dokumentace. Předpokládá se zemina třídy F5, hlína se střední 

plasticitou. Zemina bude vyhloubena v rýhách v místě navrţených základových pásů 

dle projektové dokumentace. Ornice v tl. 20 cm se sejme a znovu pouţije k zásypům a k úpravě 

terénu po dokončení stavby, dočasná skládka ornice bude na pozemku. Bilance zemin 

se předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do základových podmínek. Zemina je 

bez radonového rizika. Před zahájením zemních prací včetně sejmutí ornice musí investor 

poţádat správce podzemních sítí (elektro, telefon, voda, kanalizace atd.) na své náklady o jejich 

vytyčení. Výkopy budou kolmé. 

 Základy 

 Stavba je zaloţena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry 

na základových pasech z betonu C 16/20 XC1 do nezámrzné hloubky. Podkladní beton 

je vyztuţen celoplošně kari sítí s oky 150x150 mm. 
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 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 1. NP bude izolováno od okolního terénu pomocí asfaltových oxidovaných 

hydroizolačních pásu DekBit AL S40. Podkladní beton se před natavením asfaltových pásu 

naimpregnuje asfaltovým lakem Paramo Penetral ALP. Pod dřevěným roštem obkladu fasád 

je navrţena difúzně otevřená fasádní fólie Delta Fassade plus. Ve střešní konstrukci pod TI Isover 

MULTIMAX 30 je navrţena difúzní fólie Jutafol NAL 170 Special. Pod keramickou krytinou 

je navrţená pojistná hydroizolace Jutadach 160 RF. 

 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo je navrţeno z keramických tvárnic Porotherm 36,5 P+D tl. 365 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je navrţeno z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D tl. 300 mm. 

Výplň nosných vybouraných otvorů se provede pomocí keramických tvarovek Porotherm 44 

EKO+ PROFI tl. 440 mm a Porotherm 50 EKO+ PROFI tl. 500 mm. 

 Svislé nenosné konstrukce 

Příčky v objektu jsou navrţeny z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D tl. 80 mm, Porotherm 14 

P+D tl. 140 mm, Porotherm 19 AKU P+D tl. 190 mm. 

 Vodorovné konstrukce 

 Stávající stropní konstrukce jsou provedeny jako montované PZD desky uloţené na I 

profil a následně zabetonovány. V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny ţelezobetonové 

ztuţující věnce z betonu C 16/20 XC1 a tepelné izolace Isover EPS 100 GREY. Jako vertikální 

komunikace slouţí ţelezobetonová schodiště.  Překlady jsou tvořeny z prefabrikovaných dílců 

Porotherm 11,5 a 14,5 výšky 71 mm a Porotherm překlad 7 s vrstvou tepelné izolace Isover EPS 

100 GREYWALL výšky 238 mm. 
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 Střešní konstrukce 

 Šikmá střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou valbovou střechou, bude zaizolována 

tepelnou izolací Isover MULTIMAX 30. Krytinu tvoří keramické tašky Tondach Stodo 12. 

Plochá střešní konstrukce je tvořena vegetační skladbou pro suchomilné rostliny. Viz. výkres 

D.1.1 - 12. 

 Dilatace 

 Na rozhraní nové přístavby a stávajícího objektu bude provedena dilatační spára tl. 20 

mm, vyplněná deskami Isover EPS 100 GREYWALL. Dilatace bude procházet po celé výšce 

od terénu aţ po horní hranu cihelného obkladu. 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy v okolí objektu - chodník podél uličního průčelí a náměstí bude tvořen 

betonovou dlaţbou Diton Pavé 1 kladenou do štěrkopísku na nosnou konstrukci z betonu C 

12/16. Okapový chodník tvoří betonová dlaţba kladena do štěrkopísku. Náměstí bude dále 

vydláţděno cihelnou dlaţbou a v pruzích od dřevěného obloţení bude poloţena venkovní 

dřevená podlaha. 

 Výplně otvorů 

 Nová okna jsou navrţena plastová, vícekomorová, v barvě RAL 9004. Zasklení navrţeno 

čirým izolačním trojsklem, (součinitel prostupu tepla k Uw = 0,75 W/m
2
K nebo niţší). Vnitřní 

dveřní křídla jsou dřevěná, osazená do obloţkových zárubní. Vnitřní dveře jsou (podle místnosti) 

řešeny jako celo prosklené nebo plné, s prahem nebo bez. Okna RI Okna a.s. -  

Salamander Streamline Standard 7s. Dveře Sapeli a.s. - Domino bez polodráţky do obloţkových 

zárubní Normal. 
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 Zámečnické práce 

 Jsou výrobky zahrnující fasádní prosklené stěny, WC kabinky, střešní lávky, čisticí zóny. 

Viz. výkres D.1.1 - 15. 

 Truhlářské práce 

 Jsou spojeny především s montáţí výplně otvorů, rámů dveří,  nebo obkladů. Viz. výkres 

D.1.1 - 14. 

 Klempířské práce 

 Jsou dány klempířské výrobky, které zahrnují odvod dešťové vody, jako střešní ţlaby 

a svislé střešní svody. Je dáno lemování tyčových prvků, komínu, štítu, aj. Veškeré klempířské 

prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. Viz. výkres 

D.1.1 - 16. 

 Úpravy vnitřních povrchů 

 Barevnost stěn a stropů bude upřesněna během realizace stavby. Výmalba bude provedena 

standardníma barvami. Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal 

tl. 10 mm. V místnostech hygienického zázemí bude proveden keramický obklad Rako Spirit 

příslušné výšky. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Výběr bude upřesněn během 

realizace za účasti autora a investora. Dřevěné prvky, viditelné v interiéru, budou ohoblovány 

a ošetřeny hloubkovou transparentní impregnací. 

 Úpravy vnějších povrchů 

 Povrchy vnějších konstrukcí jsou omítnuté omítkou Porotherm TO tl. 15 mm. Povrch v 1. 

NP mezi fasádními prosklenými stěnami tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti 

škůdcům a plísním. Sibiřské modřínové vodorovné desky v přírodním odstínu budou uchyceny 

na dřevěný rošt. Mezi obkladovými deskami bude mezera cca 5 mm. Pod dřevěným roštem 
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obkladu fasád je navrţena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Dílčí části fasády 

budou obloţeny obkladem imitující reţné zdivo z cihelných pásků Porotherm Terca Klinker. 

 Podlahy 

 Nášlapné vrstvy jsou navrţeny převáţně jako epoxidové stěrky, ve vlhkých místnostech 

bude pouţito keramické dlaţby. Přesné stanovení bude dle výběru investora při realizaci. 

Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodrţet patřičný technologický postup 

výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu. Přechody mezi jednotlivými druhy podlah 

jsou řešeny buď v místech dveřních prahů, nebo pomocí hliníkových profilů. Umístění a tvar 

nutno předem konzultovat s autory projektu a investorem dle skutečnosti. Po obvodu podlah bude 

provedeno lemování (sokl) dle příslušné podlahoviny. Roznášecí vrstva podlah je provedena 

z betonové mazaniny.  

 Tepelné izolace 

 Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a předpisů. Základové konstrukce a spodní stavba budou z vnější strany zaizolovány 

extrudovaným polystyrénem Isover EPS Perimetr tl. 50 mm. Tepelná izolace, provedena v rámci 

konstrukcí podlah v nových částech, je navrţena z pěnového polystyrenu Isover EPS 100 GREY 

tl. 150 mm. Izolace podlah ve stávajících částech konstrukce bude provedena z vakuové izolace 

Vacupor NT-B2-S tl. 50 mm. Izolace střechy je navrţena mezi krokve z Isover MULTIMAX 30 

tl. 140 mm, TI pod krokvemi je navrţena z Isover MULTIMAX 30 tl. 50 mm. Ţelezobetonový 

věnec a překlady jsou opatřeny pěnovým fasádním polystyrenem Isover EPS 100 GREYWALL, 

dle příslušné tloušťky viz. výkresová část. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Není předmětem této bakalářské práce.  
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 Není předmětem této bakalářské práce 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Větrání: 

 Je navrţeno přirozené větrání objektu okny, v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. Část 2: Poţadavky. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodrţena minimální 

intenzita větrání. 

 Osvětlení: 

 Dle ČSN 73 0580-2 denní osvětlení obytných budov poţaduje při bočním osvětlení 

obytných místností dodrţení minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti 0,5% ve všech 

kontrolních bodech místnosti (ve dvou kontrolních bodech - v místnosti 1m od stěny 0,7%). 

Vzhledem k tomu, ţe posuzované obytné místnosti jsou osvětleny okny bez clonění, denní 

osvětlení ve všech obytných místnostech (kontrolních bodech) vyhoví normě. 

 Oslunění: 

 Pobytové místnosti jsou svými okny umístěny na V, J, Z. Pobytové místnosti ve stavbě 

nebudou zastíněny okolní zástavbou, proto jsou prosluněny. 
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 Zásobování vodou: 

 Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu, novou vodovodní přípojkou. Rovněţ 

splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nových přípojek. 

 Nakládání s odpady: 

 V objektu nebudou vznikat ţádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených 

s provozem bydlení, jejich likvidace musí splňovat poţadavky a ustanovení příslušné městské 

vyhlášky o komunálních odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn obcí Kobeřice. 

 Vliv stavby na okolí: 

Stavba nemá ţádný vliv na okolní prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

 Podle mapy radonového indexu (dostupné online na www.geology.cz) se stávající objekt 

nachází na pozemku s přechodným stupněm radonového rizika. V této fázi projektové 

dokumentace se předpokládá, ţe hydroizolační opatření provedená při stavbě, jsou dostatečná pro 

zamezení vnikání radonu do objektu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou řádně 

uzemněny a budou pouţita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nenachází na území, které je ohroţeno technickou seismicitou. 
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d) Ochrana před hlukem 

 Stavební konstrukce jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky ČSN 73 0532 Akustika 

- Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré 

instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou 

pro utlumení zvukového vlnění. 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

V okolí objektu se nevyskytují. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Vodovodní přípojka 

 Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území byla na hranici 

pozemku vyvedena vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka napojená na vodovod  na parc. č. 

1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340. Přípojka je provedena v délce 52 m z trub PE100 RC D 

40. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrném tubusu AQUA GEOTERM na pozemku 

stavebníka.  

 Kanalizační přípojka 

 Odvedení odpadních vod ze stavby na parc. č. 1789, k. ú. Kobeřice ve Slezsku 667340 

je napojené na veřejnou kanalizaci. Kanalizační přípojka je ukončena před hranici pozemku 

domovní revizní šachtou plastovou D425. Kanalizační přípojka je zaústěna do kanalizačního řadu 

vedeného na pozemku. 
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 Elektrická přípojka 

 Objekt bude napájen z přípojkové skříně ozn. RJ, která je umístěna v plastovém pilíři 

na hranici pozemku investora. Přípojková skříň je napojena ze stávajícího nadzemního 

distribučního kabelového vedení VN. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Objekt přiléhá severní a jiţní stěnou k místní veřejné komunikaci, která umoţňuje 

dopravní obsluhu. Toto řešení nebude projektovanou nástavbou nijak ovlivněno. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Součástí tohoto projektu nástavby není napojení objektu na veřejnou komunikaci. Stavba 

bude dopravně napojena na místní veřejnou komunikaci, za pomoci stávajících vjezdů do areálu. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena na pozemku areálu a to za pomocí 57 parkovacích míst. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nenachází turistické a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Projektovaná stavba se nikterak nedotkne okolního terénu a to z důvodu rekonstrukce 

stavby. Okolí stavby bude pozměněno. Stávající volná asfaltová plocha bude nahrazena za 20 

parkovacích míst. 
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b) Použité vegetační prvky 

 Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním 

semenem. Bude vysazeno 44 stromů. 

c) Biotechnická opatření 

V rámci projektované stavby se nevyskytují. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 V objektu budou produkovány pouze běţné exhalace - z vaření, spalování tuhých paliv. 

Stavební konstrukce jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky ČSN 73 0532 

 

 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. Nepředpokládá se tedy ovlivnění okolí hlukem 

vzniklým v objektu. 

 

 V objektu jsou jakoţto místnosti pro osobní hygienu uţívány samostatná WC a umývárny 

v obou stávajících podlaţích. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna odvodem 

do veřejné kanalizace. Likvidace dešťových odpadních vod bude zajištěna odvodem 

do vsakovacích šachet. 

 

 V objektu nebudou vznikat ţádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených 

s provozem bydlení, jejich likvidace musí splňovat poţadavky a ustanovení příslušné městské 

vyhlášky o komunálních odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn obcí Kobeřice. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Projektovaná stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Bude zabraná část 

neudrţované plochy zeleně pro chatky a hotel. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projektovaná nástavba nebude mít ţádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

V rámci projektované nástavby nebylo řešeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inţenýrských sítí. Před zahájením 

výstavby budou stávající inţenýrské sítě vytyčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit ţádné poţadavky. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Média – rozsah a povaha stavebního záměru poţaduje spotřeby médií a hmot odpovídající 

rozsahu stavby. 
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 Na pozemku stavby (parc. č. 2759/6) jsou vyvedeny přípojky inţenýrských sítí plynu, 

elektřiny, vody a kanalizace. Na tyto sítě bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny. 

Veškeré trasy podzemních sítí je třeba před zahájením stavebních prací nechat zaměřit. 

b) Odvodnění staveniště 

 V případě nadměrných sráţek - čerpáním do stávající kanalizace.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Navrhovaný objekt (parc. č. 1789) přiléhá svou severní a jiţní stěnou k místní veřejné 

komunikaci. Tato komunikace bude vyuţita pro dopravní obsluhu staveniště. Zásobování 

staveniště materiálem bude probíhat skrze komunikaci. Pro napojení na technickou infrastrukturu 

budou v rámci prací na projektované stavbě vybudovány nové přípojky.  

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nepředpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveniště v průběhu prací. Jen bude 

nutno dodrţet zvýšenou opatrnost v pohybu kolem staveniště. Část stávající budovy bude nutné 

odbourat. Suť bude vyváţena mimo areál. Kácení dřevin bude provedeno před výstavbou. 

  

 Skrývka v mocnosti 20cm bude uloţena na staveništi pro dorovnání terénu okolo stavby 

po jejím provedení. Veškerá ostatní zemina bude vyvezena na nejbliţší úloţiště. 

  

 Náletové křoviny a stromy budou odstraněny. Po dokončení prací budou zelené plochy 

dotčené výstavbou znovu osety travním semenem. Bude vysazeno 44 stromů.  

e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Nepředpokládají se zábory území pro potřeby stavby. Skládky materiálu budou 

realizovány v areálu. Během výstavby můţe krátkodobě dojít k omezení dopravy na přilehlé 
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veřejné komunikaci na ulici Za Humny v důsledku pouţívání těţké mechanizace (autojeřáb, 

kontejner na stavební odpad). Pro tyto práce budou provedena opatření k minimalizaci omezení.  

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Předpokládáme, ţe rozhodující odpad bude vytěţená zemina pro základové pasy cca 44 

m
3
. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými při stavbě v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a prováděcí Vyhl. č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a vyhl. 

294/2005 Sb. jejichţ plnění bude ve výkonu autorizované dodavatelské firmy, která v pozici 

funkce generálního dodavatele stavby bude nakládat s odpady v rámci svých smluvních vztahů.  

 

 Odpady budou přednostně vyuţívány. U odpadů, které nebude moţno vyuţít, bude 

zajištěno jejich odstranění. Odpady budou předávány jen oprávněným osobám. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Skrývka v mocnosti 20cm bude uloţena na staveništi pro srovnání terénu okolo stavby 

po jejím provedení. Veškerá ostatní zemina bude vyvezena na nejbliţší úloţiště. 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana okolí – především proti šíření prachu a hluku z návozu podkladních vrstev zpevněných 

ploch. Je potřeba kropit vodou a pro návoz materiálu dodrţovat denní hodiny mimo noční klid. 

Při výstavbě budou dodrţovány platné legislativní dokumenty. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohroţení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

- Okolní stavby silniční doprava - dopravní značení, udrţování čistoty komunikací, 

označení a ohrazení staveniště pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, 

rýh a výkopů, jejich osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení; 
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- Ohroţení stavebními stroji a  mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek 

na staveništi, údrţba strojů a zařízení; 

- Práce v rýhách a jámách - zabezpečení stěn výkopů; 

- Ohroţení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údrţby strojů zařízeními 

a kvalifikovanými osobami. 

Všeobecné poţadavky 

- Zákaz poţívání alkoholu; 

- Pouţívání osobních ochranných pomůcek; 

- Pořádek na staveništi; 

- Osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů; 

- Zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí; 

- Dodrţování projektu a stanovených technologických postupů; 

- Pravidelná školení BOZP;  

- Respektování Zákoníku práce. 

Způsob omezení rizikových vlivů 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami; 

- Pouţívání ochranných pomůcek a pracovních oděvů; 

- Respektování podmínek BOZP; 

- Dodrţování Zákoníku práce; 

- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP. 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny ţádné okolní stavby. 

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou 
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l) Stanovení speciálních podmínek provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení: po nabytí právní moci stavebního povolení 

 Ukončení prací: do 24 měsíců od zahájení prací 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umístěny v příloze s označením výkresu: 

 C.1 Architektonická situace  

 

 C.2 Vytyčovací výkres  

 

 C.3 Koordinační situace 

 

 C.4 Zákres do kopie katastrální mapy 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

a) Technická zpráva 

a.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Tento projekt řeší rekonstrukci obytné budovy a následnou přestavbu na administrativní 

budovu se zázemím pro zaměstnance (parc. č. 1789) v areálu Padělky, u obce Kobeřice. 

Ve stávajícím objektu se nachází čtyři bytové jednotky (v 1. NP a ve 2. NP), suterén a neobytné 

podkroví. Všechny bytové jednotky jsou určeny pro bydlení aţ 4 osob. Cílem projektované 

stavby je vytvořit v 1. NP zázemí pro zaměstnance a turisty, ve 2. NP administrativní prostory 

pro areál farmy. 

a.2) Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení 

 Objekt je dvoupodlaţní, podsklepený. Tvar objektu je obdélníkový s vystupující stávající 

částí do 2. NP. Objekt je vysoký 10,260 m od kóty 1. NP +0,000 m (+-0,000 = 283 m n.m. Bpv). 

Na severní, východní a západní straně jsou přístupové body do objektu. Objekt je zastřešen 

valbovou střechou nad stávajícím objektem a vegetační plochou střechou nad novou přístavbou.  

 

 Nové základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu C 16/20 a vyztuţeny kari 

sítí s oky 150/150 mm.  

 

Podhled místností v 1. NP je proveden ze sádrokartonových desek Rigips. 

 

 Svislé obvodové nosné konstrukce objektu jsou provedeny z keramických tvárnic 

Porotherm 36,5 P+D tl. 360 mm, a střední nosné zdi Porotherm 300 AKU tl. 300 mm.  
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 Příčky jsou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 8 P+D tl. 80 mm, Porotherm 

14 P+D tl. 140 mm, Porotherm 19 AKU tl. 190 mm.  

 

 Výplň nosných vybouraných otvorů se provede pomocí keramických tvarovek Porotherm 

44 EKO+ PROFI tl. 440 mm a Porotherm 50 EKO+ PROFI tl. 500 mm. 

 

 Šikmá střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou valbovou střechou, která bude 

zaizolována tepelnou izolací Isover MULTIMAX 30 tl. 140 mm mezi krokve a MULTIMAX 30 

tl. 50 mm pod krokve. Krytinu tvoří keramické tašky Tondach Stodo 12. Nosná konstrukce 

je tvořena stojatou stolicí a krokvemi. Plochá střešní konstrukce je tvořena vegetační skladbou 

pro suchomilné rostliny. Strop pod plochou střechou je tvořen ze stropu Porotherm a vloţek 

Miako uloţené na zdvojené vazníky POT. 

  

 Povrch vnějších konstrukcí v 2. NP je omítnut omítkou Porotherm TO tl. 15 mm. Povrch 

v 1. NP mezi fasádními prosklenými stěnami tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací 

proti škůdcům a plísním. Sibiřské modřínové vodorovné desky v přírodním odstínu budou 

uchyceny na dřevěný rošt. Mezi obkladovými deskami bude mezera cca 5 mm. Pod dřevěným 

roštem obkladu fasád je navrţena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Dílčí 

obkladové části fasády budou obloţeny obkladem imitující reţné zdivo z cihelných pásků 

Porotherm Terca Klinker. 

 

 Nová okna jsou navrţena plastová, vícekomorová, v barvě RAL 9004. Zasklení navrţeno 

čirým izolačním trojsklem, (součinitel prostupu tepla k Uw = 0,75 W/m
2
K nebo niţší). Okna RI 

Okna a.s. -  Salamander Streamline Standard 7s.  

 

 Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná, osazená do obloţkových zárubní. Vnitřní dveře jsou 

(podle místnosti) řešeny jako celoprosklené nebo plné, s prahem nebo bez. Dveře Sapeli a.s. - 

Domino bez polodráţky do obloţkových zárubní Normal.   
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 Zpevněné plochy v okolí objektu - chodník podél uličního průčelí a náměstí bude tvořen 

betonovou dlaţbou Diton Pavé 1 kladenou do štěrkopísku na nosnou konstrukci z betonu 

C 12/16. Okapový chodník tvoří betonová dlaţba kladena do štěrkopísku. Náměstí bude dále 

vydláţděno cihelnou dlaţbou a v pruzích od dřevěného obloţení bude poloţena venkovní 

dřevená podlaha. 

a.3) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor 

- Zastavěná plocha - stávající stav:  147,41 m
2 

- Zastavěná plocha - nový stav:  330,60 m
2 

- Obestavěný prostor - stávající stav cca: 1326,71 m
3 

- Obestavěný prostor - nový stav cca: 1876,27 m
3 

- Uţitná plocha - stávající stav:  294,82 m
2 

- Užitná plocha - nový stav:   720,60 m
2 

- Počet uţivatelů/pracovníků:   30 

- Počet hostů:     20 

- Počet parkovacích stání:   7 

- Z toho pro imobilní:    1 

a.4) Bezbariérové užívání stavby 

 Není plánováno uţívání objektu osobami se sníţenou schopností pohybu a orientace, 

objekt tedy není řešen jako bezbariérový. 

a.5) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Zemní práce 

 Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Předpokládá 

se zemina třídy F5, hlína se střední plasticitou. Zemina bude vyhloubena v rýhách v místě 

navrţených základových pásů dle projektové dokumentace. Ornice v tl. 20 cm se sejme a znovu 

pouţije k zásypům a k úpravě terénu po dokončení stavby, dočasná skládka ornice bude 
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na pozemku. Bilance zemin se předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do základových 

podmínek. Zemina je s přechodným stupněm radonového rizika. V této fázi projektové 

dokumentace se předpokládá, ţe hydroizolační opatření, provedená při stavbě, jsou dostatečná 

pro zamezení vnikání radonu do objektu. Před zahájením zemních prací včetně sejmutí ornice 

musí investor poţádat správce podzemních sítí (elektro, telefon, voda, kanalizace atd.) na své 

náklady o jejich vytyčení. Výkopy budou kolmé. 

 Základy 

 Stavba je zaloţena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry 

na základových pasech z betonu C 16/20 XC1 do nezámrzné hloubky. Podkladní beton 

je vyztuţen celoplošně kari sítí s oky 150x150 mm. 

 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 Nové konstrukce podlah v 1. NP budou izolovány od okolního terénu pomocí asfaltových 

oxidovaných hydroizolačních pásů DekBit AL S40. Podkladní beton se před natavením 

asfaltových pásu naimpregnuje asfaltovým lakem Paramo Penetral ALP. Pod dřevěným roštem 

obkladu fasád je navrţená difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Ve střešní 

konstrukci pod TI je navrţena difúzní folie Jutafol NAL 170 Special. Pod keramickou krytinou 

Tondach Stodo 12 je navrţená pojistná hydroizolace Jutadach 160 RF. 

 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo je navrţeno z keramických tvárnic Porotherm 36,5 P+D tl. 365 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je navrţeno z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D tl. 300 mm. 

Výplň nosných vybouraných otvorů se provede pomocí keramických tvarovek Porotherm 44 

EKO+ PROFI tl. 440 mm a Porotherm 50 EKO+ PROFI tl. 500 mm. 
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 Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky v objektu jsou navrţeny z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D tl. 80 mm, 

Porotherm 14 P+D tl. 140 mm, Porotherm 19 AKU P+D tl. 190 mm. 

 Komín 

 Komín je ponechán stávající, je však nutno provést jeho revizi. Nad střešní rovinou je 

komín obezděn cihelným zdivem na krakorcovou desku. 

Vodorovné konstrukce 

 Jsou tvořeny sádrokartonovým podhledem systému Rigips zavěšeným na stropě tvořící 

nosnou část vegetační střešní konstrukce. Je vytvořen systémem strop Porotherm a vloţek Miako, 

které jsou uloţeny na zdvojené vazníky POT a strop pro 2. NP stávající z I profilů a PZD desek. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi na stojatou stolici, která zároveň tvoří 

spád střechy. Překlady jsou tvořeny z prefabrikovaných dílců Porotherm překlad 7 s vrstvou 

tepelné izolace Isover EPS 100 GREYWALL a plochých překladů 11,5 a 14,5. Ţelezobetonové 

ztuţující věnce budou provedeny na úrovni vazníků z betonu C16/20 XC1 a teplené izolace 

Isover EPS 100 GREYWALL. 

 Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou valbovou střechou. Nosná konstrukce 

střechy je tvořena dřevěnými krokvemi na stojaté stolici, která zároveň tvoří spád střechy. Střešní 

plášť je opatřen tepelnou izolací Isover MULTIMAX 30 mezi krokvemi tl. 140 mm a pod 

krokevní izolace Isover MULTIMAX 30 tl. 50 mm na připojení pomocí šroubů. Střešní plášť 

je tvořen keramickou krytinou Tondach Stodo 12 Engoba černá. Střešní konstrukce nad novou 

přístavbou je plochá vegetační pro suchomilné rostliny. Tloušťka substrátu je 80 mm, je uloţena 

na nopovou folii DekDren T20 Garden a ochráněna textilní fólii Filtek 300. HI je pouţita 

DekPlan 77, která je oddělena od TI Isover EPS 100 GREY textilní ochrannou fólii Filtek 500. 
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Před uloţením skladby vegetační střechy na strop Porotherm bude natřen penetračním nátěrem 

DekPrimer. 

 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy v okolí objektu chodník podél uličního průčelí a náměstí budou tvořeny 

betonovou dlaţbou Diton Pavé 1 kladenou do štěrkopísku na nosnou konstrukci z betonu 

C 12/16. Okapový chodník tvoří betonová dlaţba kladena do štěrkopísku. 

 Výplně otvorů 

 Nová okna jsou navrţena plastová, vícekomorová, v barvě RAL 9004. Zasklení navrţeno 

čirým izolačním trojsklem, (součinitel prostupu tepla k Uw = 0,75 W/m
2
K nebo niţší). Okna RI 

Okna a.s. -  Salamander Streamline Standard 7s. Viz. výkres D.1.1 - 17. 

 

 Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná, osazená do obloţkových zárubní. Vnitřní dveře jsou 

(podle místnosti) řešeny jako celoprosklené nebo plné, s prahem nebo bez. Dveře Sapeli a.s. - 

Domino bez polodráţky do obloţkových zárubní Normal.   Viz. výkres D.1.1 - 14. 

 

 Vstupní dveře na severní straně jsou sendvičové konstrukce s voděodolnou překliţkou 

nalepenou na dřevěném rámu, vyplněna izolační výplní. Typ Linea model model 60. Součinitel 

prostupu tepla je 1,17 W/m
2
K. Typ masivní dub tl. 7,8 cm. Viz. výkres D.1.1 - 14. 

 Zámečnické práce 

 Jsou výrobky zahrnující fasádní prosklené stěny, WC kabinky, střešní lávky, čisticí zóny. 

Viz. výkres D.1.1 - 15. 

 Truhlářské práce 

 Jsou spojeny především s montáţí výplně otvorů, rámů dveří,  nebo obkladů. Viz. výkres 

D.1.1 - 14. 
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 Klempířské práce 

 Jsou dány klempířské výrobky, které zahrnují odvod dešťové vody, jako střešní ţlaby 

a svislé střešní svody. Je dáno lemování tyčových prvků, komínu, štítu aj. Veškeré klempířské 

prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. Viz. výkres 

D.1.1 - 13. 

 Úpravy vnitřních povrchů 

 Barevnost stěn a stropů bude upřesněna během realizace stavby. Výmalba bude provedena 

standardními barvami. Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal tl. 

10 mm. V místnostech hygienického zázemí bude proveden keramický obklad Rako Spirit 

příslušné výšky. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Výběr bude upřesněn během 

realizace za účasti autora a investora. Dřevěné prvky, které jsou viditelné v interiéru, budou 

ohoblovány a ošetřeny hloubkovou transparentní impregnací. 

 Úpravy vnějších povrchů 

 Povrchy vnějších konstrukcí jsou omítnuty omítkou Porotherm TO tl. 15 mm. Povrch v 1. 

NP mezi fasádními prosklenými stěnami tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti 

škůdcům a plísním. Sibiřské, modřínové, vodorovné desky v přírodním odstínu budou uchyceny 

na dřevěný rošt. Mezi obkladovými deskami bude mezera cca 5 mm. Pod dřevěným roštem 

obkladu fasád je navrţena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Dílčí části fasády 

budou obloţeny obkladem imitující reţné zdivo z cihelných pásků Porotherm Terca Klinker. 

 Podlahy 

 Nášlapné vrstvy jsou navrţeny převáţně, jako epoxidové stěrky, ve vlhkých místnostech 

bude pouţito keramické dlaţby. Přesné stanovení bude dle výběru investora při realizaci. 

Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodrţet patřičný technologický postup 

výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu. Přechody mezi jednotlivými druhy podlah 

jsou řešeny buď v místech dveřních prahů, nebo pomocí hliníkových profilů. Umístění a tvar 
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nutno předem konzultovat s autory projektu a investorem dle skutečnosti. Po obvodu podlah bude 

provedeno lemování (sokl) dle příslušné podlahoviny. Roznášecí vrstva podlah je provedena 

z betonové mazaniny.  

 Tepelné izolace 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a předpisů. Základové konstrukce a spodní stavba budou z vnější strany zaizolovány 

extrudovaným polystyrénem Isover EPS Perimetr tl. 50 mm. Tepelná izolace provedena v rámci 

konstrukcí podlah v nových částech, je navrţena z pěnového polystyrenu Isover EPS 100 GREY 

tl. 150 mm. Izolace podlah ve stávajících částech konstrukce bude provedena z vakuové izolace 

Vacupor NT-B2-S tl. 50 mm. Izolace střechy je navrţena mezi krokve z Isover MULTIMAX 30 

tl. 140 mm, TI pod krokvemi je navrţena z Isover MULTIMAX 30 tl. 50 mm. Ţelezobetonový 

věnec a překlady jsou opatřeny pěnovým fasádním polystyrenem Isover EPS 100 GREYWALL, 

dle příslušné tloušťky. 

a.6) Tepelně technické vlastnosti  

 Obvodové pláště objektu splňují poţadavky normy ČSN 730540 - 2. V objektu se nachází 

kotel na tuhá paliva s moţností spalování humusu a hnoje z trusu pštrosů. 

a.7) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Větrání 

 Je navrţeno přirozené větrání objektu okny, v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. Část 2: Poţadavky. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodrţena minimální 

intenzita větrání.  

 Osvětlení 

 Dle ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov poţaduje při bočním osvětlení místností 

dodrţení minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti 0,5% ve všech kontrolních bodech 
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místnosti (ve dvou kontrolních bodech – v místnosti 1m od stěny 0,7%). Vzhledem k tomu, 

ţe posuzované místnosti jsou osvětleny okny bez clonění, denní osvětlení ve všech místnostech 

(kontrolních bodech) vyhoví normě. 

 Oslunění 

Pobytové místnosti jsou svými okny umístěny V, J, Z, S. Pobytové místnosti ve stavbě nebudou 

zastíněny okolní zástavbou, proto jsou prosluněny.  

 Zásobování vodou 

 Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu novou vodovodní přípojkou. Rovněţ 

splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nových přípojek. Dešťové 

splaškové vody budou odvedeny do vsakovacích šachet. 

 Nakládání s odpady 

 V objektu nebudou vznikat ţádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených 

s provozem, jejich likvidace musí splňovat poţadavky a ustanovení příslušné městské vyhlášky 

o komunálních odpadech.  Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn stejnou firmou, která 

zajišťuje odvoz odpadu v obci Kobeřice.  

 Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk) 

Stavba nemá ţádný vliv na okolní prostředí  

a.8) Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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a.9) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

  Podle mapy radonového indexu se stávající objekt nachází na pozemku s přechodným 

stupněm radonového rizika. V projektové dokumentaci se předpokládá, ţe hydroizolační opatření 

provedena při stavbě, jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu.  

 Ochrana před bludnými proudy 

  Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou 

řádně uzemněny a budou pouţita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. 

 Ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nenachází na území, které je ohroţeno technickou seismicitou. 

 Ochrana před hlukem 

 Stavební konstrukce jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky ČSN 73 0532 Akustika  

– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré 

instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou 

pro utlumení zvukového vlnění. 

 Protipovodňová opatření 

Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření. 

 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

V okolí objektu se nevyskytují. 
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a.10) Bezpečnost při užívání stavby 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 

a předpisů, které budou při uţívání objektu dodrţovány. Objekt bude vyuţíván pouze k účelu, 

ke kterému je určen. U objektu budou v průběhu uţívání stavby pravidelně prováděny běţné 

údrţbové práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyţaduje zvláštní údrţby. Řádným 

uţíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uţivatelů. 

b) Výkresová část 

 Číslo výkresu  Název výkresu  Měřítko Formát 

 D.1.1 - 01 Základy - Nový stav 1:50  8xA4 

 D.1.1 - 02 Půdorys 1. NP - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 03 Půdorys 1. NP - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 04 Půdorys 2. NP - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 05 Půdorys 2. NP - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 06 Výkres sestavy stropních dílců - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 07 Krov - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 08 Krov - Nový stav 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 09 Půdorys střechy - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 10 Řez A-A' - Nový stav 1:50  5xA4 

 D.1.1 - 11 Řez B-B' - Nový stav 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 12 Pohledy 1:50  10xA4 
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c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 

detaily konstrukcí a atypických výrobků) 

 Číslo výkresu  Název výkresu  Měřítko Formát  

 D.1.1 - 13 Skladba podlah - A4 

 D.1.1 - 14 Specifikace truhlářských výrobků - A4 

 D.1.1 - 15 Specifikace zámečnických výrobků - A4 

 D.1.1 - 16 Specifikace klempířských výrobků - A4 

 D.1.1 - 17 Specifikace plastových výrobků - A4 

 D.1.1 - 18 Architektonický detail 1:15 8xA4 

 D.1.1 - 19 Architektonická situace - detailní 1:100 8xA4 

 D.1.1 - 20 Vizualizace - 4xA4 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracovaný podle jiných právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.1 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.2 Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

 Úkolem bakalářské práce bylo vypracovat částečnou projektovou dokumentaci 

pro provádění stavby. V rámci mnou vybrané specializace – architektury – mi byl zadán detail 

řezu v místě nástřešní ţlab, střechu bez přesahu, obloţení konstrukce a prosklenou fasádní 

střechu. 

 

 Tato práce navazuje na urbanistické řešení oblasti Hlučínska vypracované v ATT III., 

na studii Pštrosí farmy v areálu Padělky, která byla vypracována v rámci ATT IV., a dokumentaci 

pro stavební povolení vypracovanou v ATT Va. Hlavním tématem bakalářské práce byla 

rekonstrukce obytné budovy na správní budovu se zázemím pro zaměstnance, kde mojí snahou 

bylo skloubit dohromady kvalitní architektonický dojem, vazbu na okolní krajinu a technické 

poţadavky. Díky tomuto záměru jsem mohl vyuţít své dosavadní znalosti z různých oborů, 

které mi studium nabídlo. 

 

 Řešením Správní budovy se zázemím pro zaměstnance v Pštrosí farmě v Padělkách 

od jednotlivých stupňů projektové dokumentace - od urbanistické studie aţ po dokumentaci 

pro provádění stavby, která je hlavním předmětem této bakalářské práce jsem se mnohému 

naučil. Získané poznatky budu vyuţívat také dále ve svém studiu a v praktickém vyuţití. 
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SEZNAM VÝKRESŮ 

 Číslo výkresu  Název výkresu  Měřítko  Formát  

 C1 Architektonická situace 1:250  4xA4 

 C2 Vytyčovací výkres 1:500  8xA4 

 C3 Koordinační situace 1:500  8xA4 

 C4 Zákres do kopie katastrální mapy 1:1000  2xA4 

 D.1.1 - 01 Základy - Nový stav 1:50  8xA4 

 D.1.1 - 02 Půdorys 1. NP - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 03 Půdorys 1. NP - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 04 Půdorys 2. NP - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 05 Půdorys 2. NP - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 06 Výkres sestavy stropních dílců - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 07 Krov - Původní stav a bourací práce 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 08 Krov - Nový stav 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 09 Půdorys střechy - Nový stav 1:50  6xA4 

 D.1.1 - 10 Řez A-A' - Nový stav 1:50  5xA4 

 D.1.1 - 11 Řez B-B' - Nový stav 1:50  4xA4 

 D.1.1 - 12 Pohledy 1:50  10xA4 

 D.1.1 - 13 Skladba podlah - A4 

 D.1.1 - 14 Specifikace truhlářských výrobků - A4 

 D.1.1 - 15 Specifikace zámečnických výrobků - A4 

 D.1.1 - 16 Specifikace klempířských výrobků - A4 

 D.1.1 - 17 Specifikace plastových výrobků - A4 

 D.1.1 - 18 Architektonický detail 1:15 8xA4 

 D.1.1 - 19 Architektonická situace - detailní 1:100 8xA4 

 D.1.1 - 20 Vizualizace - 4xA4 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nová na terénu - Dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rako Spirit  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix GRES  0,005       0,780  25,0 
   3  Cemix CemLevel  0,060       1,200  10,0 
   4  Isover EPS 100 Grey  0,150       0,031  50,0 
   5  DEKBit AL S40  0,004       0,210  250000,0 
   6  Beton C 16/20 XC1  0,100       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,85 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nová na terénu - Epoxidová stěrka 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sikafloor 264  0,005       0,200  10000,0 
   2  Cemix CemLevel  0,070       1,200  10,0 
   3  Isover EPS 100 Grey  0,150       0,031  50,0 
   4  DEKBit AL S40  0,004       0,210  250000,0 
   5  Beton C 16/20 XC1  0,100       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,000 = 0,798 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

  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 =   0,19 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,86 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software  



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha stávající na terénu - Dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rako Spirit  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix GRES  0,005       0,780  25,0 
   3  Cemix CemLevel  0,051       1,200  10,0 
   4  Vacupor NT-B2-S  0,050       0,007  1000000,0 
   5  DEKBit AL S40  0,004       0,210  250000,0 
   6  Beton C 16/20 XC1  0,100       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,62 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software   



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha stávající na terénu - Epoxidová stěrka 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sikafloor 264  0,005       0,200  10000,0 
   2  Cemix CemLevel  0,061       1,200  10,0 
   3  Vacupor NT-B2-S  0,050       0,007  1000000,0 
   4  DEKBit AL S40  0,004       0,210  250000,0 
   5  Beton C 16/20 XC1  0,100       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,000 = 0,798 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,69 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software   



 

 

 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm Strop 250 mm  0,250       1,000  15,0 
   3  Glastek AL 40  0,004       0,210  370000,0 
   4  Isover EPS 100 Grey  0,150       0,031  50,0 
   5  DEKPlan 77  0,002       0,160  15000,0 
   6  Nopová fólie - DEKDren T20 Gar  0,001       0,350  35000,0 
   7  Substrát  0,080       0,700  1,5 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,084 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPlan 77). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0284 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software   



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Šikmá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rigips Rigidur 2x12.5  0,025       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 
   3  Isover EPS 100 Grey  0,050       0,031  50,0 
   4  Isover EPS 100 Grey  0,140       0,054  50,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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 =   0,22 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   



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S1 - Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Zdivo CP 1  0,510       0,800  8,5 
   3  Baumit ProContakt  0,010       0,800  18,0 
   4  Isover EPS GreyWall  0,100       0,031  50,0 
   5  Baumit ProContakt  0,005       0,800  18,0 
   6  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,000 = 0,798 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  

  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 =   0,24 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   



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S2 - Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rako Spirit  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix GRES  0,008       0,780  25,0 
   3  Zdivo CP 1  0,510       0,800  8,5 
   4  Baumit ProContakt  0,010       0,800  18,0 
   5  Isover EPS GreyWall  0,100       0,031  50,0 
   6  Baumit ProContakt  0,005       0,800  18,0 
   7  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0021 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2589 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software   



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S3 - Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Zdivo CP 1  0,510       0,800  8,5 
   3  Baumit ProContakt  0,010       0,800  18,0 
   4  Isover EPS GreyWall  0,160       0,031  50,0 
   5  Baumit ProContakt  0,005       0,800  18,0 
   6  ExcelBond KC  0,007       0,800  15,0 
   7  Terca Klinker  0,023       0,720  8,5 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0168 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2309 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

  



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S4 - Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 36.5 P+D na maltu ob  0,365       0,174  7,0 
   3  Baumit ProContakt  0,010       0,800  18,0 
   4  Isover EPS GreyWall  0,160       0,031  50,0 
   5  Baumit ProContakt  0,005       0,800  18,0 
   6  ExcelBond KC  0,007       0,800  15,0 
   7  Terca Klinker  0,023       0,720  8,5 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,000 = 0,798 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0135 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1153 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   S5 - Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rako Spirit  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix GRES  0,008       0,780  25,0 
   3  Porotherm 36.5 P+D na maltu ob  0,365       0,174  7,0 
   4  Baumit ProContakt  0,010       0,800  18,0 
   5  Isover EPS GreyWall  0,100       0,031  50,0 
   6  Baumit ProContakt  0,005       0,800  18,0 
   7  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,912+0,000 = 0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0225 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1275 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 


