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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bojko, M.: Polyfunkční objekt, Ostrava - Přívoz: bakalářská práce. Ostrava: VŠB –Technická

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2013. 52 s.

Vedoucí práce MgA. Vendula Šafářová, Ph.D.

Bakalářská práce řeší zpracování dokumentace pro provádění stavby Polyfunkční objekt,

Ostrava - Přívoz. Podkladem pro zpracování této dokumentace byla urbanistická studie

zpracována v ATT III., architektonická studie zpracována v ATT IV. a dokumentace pro

stavební povolení zpracována v ATT Va. Objekt se nachází v části Ostravy zvané Přívoz na

rohu ulic Palackého a T. Novákové. Objekt má přinést do řešeného areálu nová pracovní

místa, přispět ke zkvalitnění služeb v dané lokalitě a nabídnout nové prostory k bydlení. Pro

vypracování tohoto návrhu byly využity tyto zdroje: osobní šetření na místě, mapové

podklady a další průzkumy a rozbory. Výsledná bakalářská práce zohledňuje všechny zjištěné

skutečnosti, platné normy, vyhlášky a předpisy.

Klíčová slova: Polyfunkční, Ostrava, Přívoz
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The Annotation of the Bachelor’s thesis

Bojko, M.: A Polyfunctional object, Ostrava – Přívoz, Bachelor’s thesis. Ostrava: – Technical

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2013.

52 s. The leader of the thesis: MgA. Vendula Šafářová, Ph.D.

The Bachelor’s thesis resolves the processing of documentation for an implementation of the

building Polyfunctional object, Ostrava – Přívoz. The base for processing of this

documentation was an urban study done in ATT IV and the documentation for the building

permit in ATT Va. The object is situated in the part of Ostrava called Přívoz, on the corner of

streets Palackého and T. Novákové. The object should bring some new job positions into the

resolved area, contribute for a better quality of services in the given location and offer a new

space for living. For the developmnet of this proposal were used these sources: the personal

on-site investigation, map data and further research and analysis.The final Bachelor’s thesis

takes into account all findings, applicable standarts, regulations and legislation.

Key words: Polyfunctional, Ostrava, Přívoz
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Seznam použitých značek

ATT ateliérová tvorba

B.p.v. Balt po vyrovnání

např. například

ČSN Česká technická norma

Sb. sbírka zákonů

č. číslo

vyhl. vyhláška

EU Evropská Unie

BP bakalářská práce

PD projektová dokumentace

NP nadzemní podlaží

SO stavební objekt

M metr

Mm milimetr

M2 metr čtverečný

M3 metr krychlový

m n. m. metry nad mořem

např. například

obr. obrázek

OSB oriented strand board

Kč koruna česká

HI hydroizolace

TI tepelní izolace

tl. tloušťka

U součinitel prostupu tepla W * m-2 *K-1

EPS expandovaný polystyren

XPS extrudovaný polystyren

ŽB železobeton
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OBSAH:

Použité značení

1. Úvod

2. Současný stav řešené problematiky

2. 1 Charakteristika města Ostravy

2. 2 Historie části Ostrava - Přívoz

2. 3 Charakteristika řešeného místa

3. Dokumentace pro provedení stavby

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků).

A.1.1 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

(fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo přiděleno, adresa sídla (právnická

osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na

jejímž základě byla zpracovaná projektová dokumentace pro provádění

stavby,

c) další podklady

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území

apod.),

c) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

územního plánování

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

územní rozhodnutí anebo územním souhlasem, případně s regulačním

plánem rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením

stavby a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)
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A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka

apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet

uživatelů/pracovníků apod.)

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 budov apod.)

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění

na etapy)

k) orientační náklady stavby

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum  apod. )

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaného území apod.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na

odtokové poměry v území

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo
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pozemků určených k plnění funkce lesa ( dočasné/trvalé )

h) územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu)

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

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanické odolnost a stabilita

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

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

prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky



- 11 -

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

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

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby¨

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků,

d) hranice řešeného území,

e) základní výškopis a polohopis

f) navržené stavby,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
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h) komunikace a zpevněné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové

rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení   jednotlivých  navržených  a  odstraňovaných  staveb  a

technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h) navrhované  komunikace  a  zpevněné  plochy,  napojení  na dopravní

infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy staveb,

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou

infrastrukturu,

l) stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpečnostní pásma, památkové

rezervace, památkové zóny apod.,

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),

n) vyznačení geotechnických sond,

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů,

přístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje

požární vody.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo

technologických   zařízení  se  zpracovaná  po  objektech  a  souborech
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technických   a  technologických  zařízení  v  následujícím  členění  v

přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická  zpráva (účel  objektu,  funkční náplň, kapacitní údaje;

architektonické, výtvarné,    materiálové   a   dispoziční   řešení,

bezbariérové  užívání  stavby;  celkové provozní řešení,  technologie

výroby;  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti

stavby;  bezpečnost  při  užívání  stavby,  ochrana  zdraví  a pracovní

prostředí; stavební  fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika

/ hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby

před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární  ochranu

konstrukcí;  údaje  o  požadované  jakosti navržených materiálů   a   o

požadované  jakosti  provedení;  popis netradičních technologických

postupů  a  zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených

konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované

zhotovitelem  stavby - obsah  a rozsah výrobní a dílenské dokumentace

zhotovitele;  stanovení požadovaných  kontrol zakrývaných konstrukcí a

případných  kontrolních  měření  a  zkoušek,  pokud jsou požadovány nad

rámec  povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a

normami; výpis použitých norem).

b) Výkresová  část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů

nejsou-li  obsaženy  v  části  D.1.2,  půdorysy  jednotlivých podlaží s

rozměrovými  kótami  všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem

účelu  využití  místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení

charakteristického  materiálového  řešení  konstrukcí,  s  popisem nebo

označením  výrobků  a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se

základním  konstrukčním  řešením,  s  výškovými  kótami  vztaženými  ke

stávajícímu   terénu  včetně  grafického  rozlišení  charakteristického

materiálového  řešení  konstrukcí;  dílčí  řezy  v  potřebném rozsahu a
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měřítku;  výkresy  střech  případně  krovu;  pohledy  na všechny plochy

fasády  s  výškovými  kótami  základního výškového řešení vztaženými ke

stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů

povrchů).

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a

prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

E. Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných

právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými

osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných

právních předpisů.

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných

právních předpisů

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem

4. Závěr

5. Použité zdroje a literatura

a) Použitá literatura

b) Použité internetové zdroje

c) Použitý software

6. Poděkování
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Seznam příloh:

Architektonicko - stavební část

C.1. Situační výkres širších vztahů M 1:1000, 2xA4

C.2. Vytyčovací výkres M 1:500, 2xA4

C.3. Koordinační situace M 1:500 , 2xA4
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D.1.1.b.01 Půdorys 1. nadzemního podlaží M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.02 Půdorys 2. nadzemního podlaží M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.03 Půdorys 3. nadzemního podlaží M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.04 Půdorys 4. nadzemního podlaží M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.05 Půdorys 5. nadzemního podlaží M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.06 Řez A-A' M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.07 Výkres základů M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.08 Konstrukce stropu nad 1. NP M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.09 Konstrukce stropu nad 2. NP M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.10 Konstrukce stropu nad 3. NP M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.11 Konstrukce stropu nad 4. NP M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.12 Konstrukce střechy - krov M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.13 Půdorys střechy M 1:50, 8xA4

D.1.1.b.14 Pohledy M 1:100, 8xA4

D.1.1.b.15 Detail D1 M 1:10, 2xA4

D.1.1.b.16 Detail D2 M 1:10, 2xA4

D.1.1.b.17 Vizualizace 6xA4

D.1.1.b.18 Výpisy PSV A4

Specializace - Stavební detail

D.1.1.b.19 Stavební detail - skleněné zábradlí M 1:25, 2xA4
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1. Úvod

Obsahem bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace pro

stavbu s názvem, „Polyfunkční objekt, Ostrava - Přívoz“, která řeší objekt, obsahující zázemí

pro občanskou vybavenost (lékárna a ordinace), kanceláře a nové bytové prostory. Objekt je

navržen v městské části Ostrava - Přívoz, v sektoru zvaném „Za kolejemi“. Studie byla řešena

v Ateliérové tvorbě IV., která navazovala na urbanistické řešení tohoto území v Ateliérové

tvorbě III. a následně byla zpracována do dokumentace pro stavební povolení v rámci

Ateliérové tvorby Va.

Bakalářská práce je složena ze dvou částí, textové a výkresové. Textová část

obsahuje průvodní a technickou zprávu, dle novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely

č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, kde jsou obsaženy základní informace o řešeném

pozemku, stavbě samotné a podrobně popisuje konstrukční, architektonické a technické řešení

objektu. Výkresová část bakalářské práce obsahuje prováděcí projektovou dokumentaci

včetně výpisu specifikací prvků, specializace stavebního detailu a vizualizace.

2. Současný stav řešené problematiky

2.1 Charakteristika města Ostravy

Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje a třetím největším

městem České Republiky. Nachází se v severovýchodní části České republiky, kde leží na

soutoku čtyř velkých řek - Odry, Ostravice, Lučiny a Opavy. Díky svému nerostnému

bohatství má Ostrava bohatou průmyslovou historii. Město se skládá z 23 městských obvodů,

ve kterých žije cca 310 913 obyvatel (údaj platný k 1. 4. 2011).

2. 2 Historie části Ostrava - Přívoz

Přívoz byl až do roku 1555 samostatnou obcí. Poté byl připojen k městu

Moravská Ostrava a toto sloučení setrvalo až do roku 1848. Roku 1900 byl Přívoz povýšen na

samostatné město a místní rozvoj průmyslu velice výrazně přispěl

k imigraci obyvatel na celkový počet cca 17 351. Roku 1924 se stal Přívoz natrvalo součástí

města Moravská Ostrava pod novým názvem tzv. Velká Ostrava. Od roku 1990 představuje
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Moravská Ostrava a Přívoz samostatný městský obvod statutárního města Ostrava.

Přívoz se rozkládá na severu města mezi řekami Odrou a Ostravicí.

2. 3 Charakteristika řešeného místa

Rozvoj městské části probíhal nahodile bez ucelené koncepce stanovené

územně plánovací dokumentací. Studie tohoto území byla směřována k rozvoji této lokality,

zatraktivnění území pro všechny vrstvy obyvatel, a to především vytvořením bytových

jednotek všech cenových kategorií, vytvořením pracovních míst a rozvojem obchodu, služeb,

občanské vybavenosti a obnovením a výsadbou zeleně a míst pro volnočasové aktivity.

Zájmová lokalita je vymezena ulicemi Hlučínská, Majakovského, Božkova a

Dobrovského. Ze severovýchodu ji uzavírá areál bývalého dolu Odra, na jihovýchodě

je to trať Českých drah a.s. se stanicí Ostrava Hlavní nádraží, na jihozápadě a severozápadě

se nacházejí haly lehkého průmyslu. Plocha území o celkové výměře cca 476 613 km2

je nepravidelného tvaru. Vjezd na území je z ulice Hlučínská a z dálnice D1. Nejbližší

vlaková zastávka je vzdálená cca 10 minut s použitím MHD. Parcela je situována

na rovinném terénu a její komunikační dostupnost vylepšuje nedávno otevřená dálnice D1 na

trase Praha – Brno – Bohumín a blízkost centra města Ostrava.
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Obr. 1 Situace areálu – stávající, zdroj: Semestrální práce ATT III.

Obr. 2 Situace areálu – navrhovaná, zdroj: Semestrální práce ATT III.
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Obr. 2 Fotodokumentace řešeného pozemku, zdroj: vlastní fotografie

Obr. 4 Fotodokumentace řešeného pozemku, zdroj: vlastní fotografie
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Obr. 5 Fotodokumentace modelu, zdroj: vlastní fotografie

Obr. 6 Vizualizace urbanistického návrhu, zdroj: Semestrální práce ATT III.
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3. Dokumentace pro provedení stavby

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Polyfunkční objekt, Ostrava - Přívoz

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Adresa: Ostrava - Přívoz, Moravskoslezský kraj

Katastrální území Přívoz (okres Ostrava-město);713767

Parcelní čísla pozemku 395

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební (FAST)

Ludvíka Podéště 1875/17

708 33 Ostrava-Poruba

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla
(právnická osoba)

Bojko Michal

Bukovec 18

739 85 Bukovec

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace

Bojko Michal

Bukovec 18

739 85 Bukovec
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla,
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Bojko Michal

Bukovec 18

739 85 Bukovec

Ing. Jiří Teslík, konzultant bakalářské práce

MgA. Vendula Šafářová Ph.D., vedoucí bakalářské práce

A.2 Seznam vstupních podkladů
- Studie objektu, dokumentace projektu pro stavební povolení, katastrální mapa města
Ostravy, příslušné právní předpisy a normy

RWE

Stanovisko k existenci inženýrské sítě – značka : 5000901250 ze dne 18.02. 2014.

ČEZ

ČEZ Distribuce, a.s

Stanovisko k existenci inženýrské sítě – značka : 0100247063 ze dne 17.02. 2014.

ČEZ ICT Services, a.s

Stanovisko k existenci inženýrské sítě – značka : 0200177485 ze dne 18.02. 2014.

Telefonica O2

Stanovisko k existenci inženýrské sítě – číslo jednací : 533338/14 ze dne 18.02. 2014.

Geologický  posudek radonu v podloží

Česká geologická služba Georeport - posudek číslo 3834 ze dne 19.4.2014
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A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné

Celková výměra řešeného území je 657 m2. Území je nezastavěné. Parcela je v osobním

vlastnictví a bude provedeno jejich odkoupení od současného majitele kterým je Statutární

město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Řešené území se nenachází v území, které podléhá posouzení dle výše zmíněných právních

předpisů. Není v rozporu s platným uzemním plánem aktualizovaným ke dni 25.1.2013, dle

rozsudku NSS ke dni 29.11.2012, ve znění schválených změn a provedených úprav (na

internetu zveřejněno dne 28. 1. 2013). Parcela se nachází v území Ž - živnostenské území, což

je v souladu se stavebním záměrem.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v území nebudou významně narušeny.

a ) odvodnění střešních ploch

Celková půdorysná plocha střechy je 293 m2. sedlová střecha bude odvodněna celkově 6

dešťovými svody DN 100 u paty každého svodu bude osazen lapač střešních splavenin s

klapkou a  záchytným plastovým košem ), které se napojí na ležatou dešťovou kanalizaci

kolem základů objektu ( DN 150 ). Horizontální okapový žlab bude dimenze DN 150 s

minimálním spádem 0,5 %. Ploché stříšky budou odvodněny pomocí okapních žlabů DN 100

s napojením na vertikální svody. Ležatá dešťová kanalizace bude ústit do 3 vsakovacích

šachet s propustnými stěnami ve spodní části o průměru DN 1000 a hloubce 3,0 m. Minimální

odstupová vzdálenost navrženého vsakovacího zařízení od budovy by měla být min. 2,6 m od

objektu.

b) odvodnění manipulačních ploch

Celková výměra manipulačních ploch, které je nutno odvodnit je 48,5 m2. Hlavním

odvodňovacím prvkem je spád manipulační plochy 2% k vozovce, kde voda bude vtékat do

odvodňovacích šachet.
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem aktualizovaným ke dni

25.1.2013, dle rozsudku NSS ke dni 29.11.2012, ve znění schválených změn a provedených

úprav (na internetu zveřejněno dne 28. 1. 2013). Parcela se nachází v území Ž - živnostenské

území, což je v souladu se stavebním záměrem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem rozsahu, ve

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav

podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem, který byl aktualizován dne

25.1.2013.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Způsob využití území není v rozporu s požadavky na využívání území. Funkční využití území

nebude stavebními úpravami změněno.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Plánovaný záměr nevyžaduje sjednání žádných výjimek ani úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejprve dojde k odkoupení pozemku s parc. č. 395 investorem. Během zpracování projektové

dokumentace ani v průběhu stavebních úprav se neuvažuje se situací, kdy dojde k předem

neplánovaným investicím, tudíž se neuvažují investice související ani podmiňující.
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

obec Katastrální
území

Parcelní
číslo Majitel

Druh
pozemku

podle katastru
nemovitostí

Výměra
(m2)

Ostrava Přívoz
713767 523/16

Statutární město
Ostrava, Prokešovo

náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Ostatní plocha 1709

Ostrava Přívoz
713767 966/7

Statutární město
Ostrava, Prokešovo

náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Ostatní plocha 18055

Ostrava Přívoz
713767 1383

Statutární město
Ostrava, Prokešovo

náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Ostatní plocha 555

Ostrava Přívoz
713767 467

Statutární město
Ostrava, Prokešovo

náměstí 1803/8,
Moravská Ostrava,

70200 Ostrava

Zastavěná
plocha a
nádvoří

2274

A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jde o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Objekt bude sloužit jako zázemí firmy, návštěvníkům občanské vybavenosti (lékárna a

ordinace praktického lékaře) a nové bytové prostory pro bydlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jde o trvalou stavbu.

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

Stavba nepodléhá ochraně žádného jiného předpisu.
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Realizace stavby bude v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. ( spolu se změnami provedenými

vyhláškou č. 20/2012 Sb. ) o technický požadavcích na stavby a také s vyhláškou 398/2009

Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Veškeré požadavky ze strany dotčených orgánu byly splněny a nebyly uděleny žádné výjimky

a úlevy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Není předmětem této bakalářské práce.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Zastavěná plocha: 278 m2

Obestavěný prostor: 4587 m3

Užitná plocha: 1127,2 m2

Počet obyvatel: - lékárna a ordinace 5 – 7

- zázemí firmy 10 – 15

- byty na 4.np 1+1 2

2+1 3

- byt na 5.np 1+1 2
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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 budov apod.)

Množství splaškových vod = roční potřeba vody

Splaškové vody budu sváděny kanalizačním potrubím DN 260 do splaškové kanalizace v režii

SmVaK. Dešťové vody svedeny ze střechy a z manipulačních ploch budou vedeny drenážním

potrubím DN 150 do vsakovacích šachet DN 1000 na pozemku.

Elektřina

Vedení NN z elektrického vedení do pilíře - bude vedena v zemi. Jelikož tato část přípojky

bude zhotovena v režii ČEZ Distribuce a.s., nebude dále předmětem této dokumentace.

Plyn

Zásobování plynem zajištěno společností RWE Severomoravská plynárenská a.s. novou

přípojkou na stávající plynovod. Při průchodu základy bude opatřen ocelovou chráničkou.

Rozvod v rámci budovy bude v podhledu až do tech. místnosti, kde bude umístěn plynový

kondenzační kotel.

Hospodaření s dešťovou vodou

Veškeré dešťové vody budou vsakovány na pozemku pomocí vsakovacích šachet DN 1000.

Kanalizace

Splaškové vody budou odvedeny novou přípojkou ke stávající kanalizaci v režii

Severomoravských Vodovodů a Kanalizací (SmVaK).

Vodovod

Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke stávající vodovodní síti

Severomoravských Vodovodů a Kanalizací (SmVaK).

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

Během výstavby budou realizovány všechny práce současně. Charakter stavebních prací se

nebude vzájemně rušit.

Plánovaný termín stavebních prací: 05/2015 – 08/2016
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k) orientační náklady stavby

32 500 000 Kč,- bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – objekt

SO 02 – vodovodní přípojka

SO 03 – kanalizační přípojka

SO 04 – plynovodní přípojka

SO 05 – přípojka elektro

SO 06 – přípojka komunikačních sítí

B.1Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek p.č. 395 se nachází v katastrálním území Přívoz (Ostrava). Z JV a JZ

strany přiléhá k parcele příjezdová komunikace parc.č. 523/16 (ul. T. Novákové) a parcela č.

966/7 (ul. Palackého), obě komunikace jsou v majetku města Ostravy, z parcely č. 966/7 bude

zřízen sjezd na řešenou parcelu. V současné době je parcela zatravněné. Pozemek je rovinatý,

v rámci pozemku se nenachází žádná vrstevnice.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum

Z regionálně geologického hlediska pozemek spadá do soustavy Českého masivu

s pokryvnými útvary a postvariskými magmatity. Typem horniny jsou nezpevněné nivní

sedimenty, např. hlíny a písky. Svrchní uloženiny mohou být holocénní povodňové hlíny.

Geologický popis řadí území do období kenozoika.
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Radonový průzkum

Řešené území se nachází v místech, kde byla naměřená hodnota radonového indexu stanovena

jako nízká. Nejsou proto nutná žádná protiradonová opatření. Pro stanovení hodnoty

radonového indexu bylo vycházeno z radonových map, toto orientační zjištění je třeba

potvrdit změřením hodnot pomoci sond přímo na parcele.

Hydrogeologický průzkum

V blízkosti stavebních parcel se nenachází žádný vodní tok, který by mohl stavbu v pozdější

době ohrozit. Základové konstrukce nebudou dle předpokladů ohroženy hladinou podzemní

vody.

Poddolování

Území je poddolováno, ale těžba již byla ukončena.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Veškeré inženýrské sítě prochází kolem hranicí objektu na JZ a JV, pod zpevněnou plochou

chodníku.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaného území apod.

Řešené území se nenachází v záplavové oblasti. Území není postiženo žádnými jinými

přírodními vlivy. Nachází se v poddolované části, ale těžba byla již ukončena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Plánovaný záměr žádným způsobem nezatěžuje okolní pozemky ani stavby. Ze všech

světových stran jsou okolní pozemky zastavěné. Pravidelná zástavba se nachází kolem

příjezdových ulic Palackého a T. Novákové. Tím je zajištěno, že výstavba polyfunkčního

objektu nebude nijak negativně působit na okolní zástavbu. Terénní úpravy během stavby
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nemohou ovlivnit odtokové poměry takovým způsobem, aby došlo k ohrožení okolní

zástavby.

Charakter a celkové pojetí navrhované stavby je pro danou lokalitu, určenou dle platného

územního plánu města městské části Ostrava Přívoz, je v jeho souladu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou zapotřebí, jelikož na parcele se

nenachází žádné objekty určené k demolici ani dřeviny určené ke kácení.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa ( dočasné/trvalé )

Požadavky na odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nejsou potřebné, jelikož parcela je

v katastru vedena jako ostatní plochy. Dojde k odnětí ornice v hloubce 0,2 m.

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

technickou infrastrukturu)

Dojde k napojení parc. č. 395 na příjezdovou komunikaci p.č. 966/7 (ul. Palackého) a to

sjezdem z řešené parcely.

Napojení na technickou infrastrukturu

Množství splaškových vod = roční potřeba vody

Průměrná spotřeba vody je 110 l/den/osobu

Dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: pro byty je to na jednoho obyvatele bytu s tekoucí

teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3, pro kancelářské budovy na jednu osobu

při průměru 250 pracovních dnů/ rok je to 14 m3. Dále pro lékárny a zdravotnická zařízení

včetně ordinací (WC, umyvadla a tekoucí voda, na 1 pracovníka v denním průměru/rok) to je

18 m3.

Roční spotřeba vody: - lékárna a ordinace 5 – 7 90-126 m3

- zázemí firmy 10 – 15 140-210 m3

- byty na 4.np 1+1 2 70 m3
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2+1 3 105 m3

- byt na 5.np 1+1 2 70 m3

Splaškové vody budou sváděny kanalizačním potrubím DN 260 do splaškové kanalizace v

režii SmVaK. Dešťové vody, svedeny ze střechy a z manipulačních ploch, budou vedeny

drenážním potrubím DN 150 do vsakovacích šachet DN 1000 na pozemku.

Elektřina

Vedení NN z elektrického vedení do pilíře - bude vedena v zemi. Jelikož tato část přípojky

bude zhotovena v režii ČEZ Distribuce a.s., nebude dále předmětem této dokumentace.

Plyn

Zásobování plynem zajištěno společností RWE Severomoravská plynárenská a.s. novou

přípojkou na stávající plynovod. Při průchodu základy bude opatřen ocelovou chráničkou.

Rozvod v rámci budovy bude v podhledu až do tech. místnosti, kde bude umístěn plynový

kondenzační kotel.

Hospodaření s dešťovou vodou

Veškeré dešťové vody budou vsakovány na pozemku pomocí vsakovacích šachet DN 1000.

Kanalizace

Splaškové vody budou odvedeny novou přípojkou ke stávající kanalizaci v režii

Severomoravských Vodovodů a Kanalizací (SmVaK).

Vodovod

Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke stávající vodovodní síti

Severomoravských Vodovodů a Kanalizací (SmVaK).

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

Plánovaný termín stavebních prací: 05/2015 – 08/2016
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B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Polyfunkční objekt bude sloužit jako zázemí firmy, návštěvníkům občanské vybavenosti

(lékárna a ordinace praktického lékaře) a nové bytové prostory pro bydlení.

Zastavěná plocha: 278 m2

Obestavěný prostor: 4587 m3

Užitná plocha: 1127,2 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dle platného územního plánu se pozemek nachází v zastavitelné ploše. Urbanistické řešení

vycházelo z existence stávající zástavby a jejich uličních čar. Prioritou návrhu bylo dotvořit

území tak, aby působilo příjemným a uceleným dojmem pro obyvatele. Bylo počítáno

s parkovacím stáním včetně invalidů. Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny ze stávající

komunikace (ulice T. Novákové a ulice Palackého) zpevněnou plochou.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešený objekt se nachází na rohu ulic T. Novákové a Palackého. Objekt půdorysně doplňuje

navrhovanou zástavbu. Hmota objektu je navržena jako kvádr se sedlovou střechou, která

bude navazovat na budoucí zástavbu v SZ části. Vystouplé části, většinou ve tvaru klínu, mají

za úkol elegantně a jednoduše prosvětlit prostor, rozšířit užitnou plochu a zajistit výhled

i do ulice a ne jen přes ní na protější objekt. Vystouplé klíny svým objemem vystupují ze 4.

np až nad okapní hranu sedlové střechy, čímž celý objekt dostává dynamiku.

Fasáda díky trojrozměrnosti vystouplých objemů nepotřebuje žádné další umělecké

zvýrazněn, a proto celá povrchová úprava fasády objektu zůstane v barvě bílé.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Veřejně přístupné části jsou řešeny jako bezbariérové. Návrh objektu splňuje požadavky

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové

užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním objektu. Projekt je

řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání bude bezpečné.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Objekt je řešen jako železobetonový skelet s příčným ztužením. Sklon sedlové střechy je 35°.

b) konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce – dojde k odebrání ornice do hloubky 0,2 - 0,3 m, tato zemina bude použita

na znovu zatravnění terénu po dokončení stavebních prací, dále dojde k vyhloubení terénu

na úroveň základové spáry. Hloubení bude provedeno strojově dle projektové dokumentace.

Základy – objekt je založen na základových pásech. Spodní vyrovnávací vrstva z prostého

betonu C 30/37 tl. 200 je uložen v hloubce spodní hrany -1,800 m. Na vyrovnávacím pásu

bude železobetonový pás z betonu C 30/37 s betonářskou výztuží S235.. Základová deska tl.

200 mm je opět zhotovena z betonu třídy C 30/37.

Svislé konstrukce – jako obvodové zdivo bylo použito vápenopískových tvárnic Ytong P2 -

500, 300x249x499 mm, na tenkovrstvou maltu Ytong (5 MPa ). Nosné ŽB sloupy (300x300)

jsou zhotoveny z betonu třídy C 30/37 a ocelových prutů svázaných třmínky po 500 mm.

Vnitřní příčky jsou zhotoveny z vápenopískových tvárnic Ytong tl. 200, 150, 100 mm

na tenkovrstvou maltu Ytong.

Vodorovné konstrukce – pro stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími je použito

monolitického železobetonového stropu třídy C 30/37 s ocelovými pruty a karisítěmi,

vyztuženými v jednom směru o celkové tl. 250 mm, podpůrnými prvky ŽB desky jsou

průvlaky o rozměrech 300/500 mm z betonu třídy C 30/37 s ocelovými pruty. Průvlaky jsou

napojeny na nosné ŽB sloupy 300/300 mm. Veškeré podhledy jsou zakryty sádrokartonovými

podhledy RIGIPS 600/600.
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Střešní konstrukce – nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena z krokví 100/240, uložená

na pozednicích 200/160 a vrcholové vaznici 200/280. Vaznice je uložená na sloupcích

160/160, které jsou uloženy na válcovaných profilech 2xIPE240 a na ŽB sloupech 300/300.

Je využito nadkrokevní izolace a mezikrokevní izolace. Střešní krytina je falcovaný hliníkový

plech od firmy Prefa, tmavě šedé barvy. Jako krytina plochých stříšek je zvolena Fólie

DEKPLAN 76. Konstrukce pultové střechy je tvořena krokvemi a pozednicemi. Druhé konce

jsou uloženy na výměnách nebo na válcovaných profilech 2xIPE180. Pro odvodnění střechy

je použit podokapní žlab DN 150 a u plochých střech DN 100.

Schodiště – schodiště bude vyrobeno na staveništi do bednění z ŽB C 30/37 s ocelovou

výztuží navázanou na výztuž stropních desek.

Výtah – nosná konstrukce je z ocelových profilů. Šachta je po obvodu prosklená. Pro

bezbariérový přístup je zvolena kabina o rozměru 1700 x 1800 mm. Dveřní otvor

se otvírá do šířky 900 mm. Předprostor výtahu splňuje požadavek volného prostoru

o průměru 1500 mm. Návrh a dimenzi nosné konstrukce výtahu zajistí dodavatel.

Podlahy – nášlapná krycí vrstva dílčích místností je uvedena ve výkresech jednotlivých

podlaží. Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm. Separační vrstva z lepenky bude

oddělovat betonovou mazaninu od podlahové TI EPS STYRO tl. 150 mm. Hydroizolace

z asfaltových pásů bude položena na základovou žb desku tl. 200 mm v podlaze 1.NP. V

následujících podlažích bude použito akustické izolace ISOVER TDPT tl. 100 mm.

Výplně otvorů – okna budou s hliníkovými rámy a izolačními trojskly. Vstupní dveře a okna

musí splňovat všechny bezpečnostní parametry dle platných norem. Ug = 0,5W/m2K

Fasáda - fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS Grey tl. 120 mm dle

platných certifikátů, ETICS. Fasádní nátěr bude v barvě bílé (s jemným odstínem barvy, která

bude určena před aplikací).

Tepelná izolace – v podlaze na terénu se jedná o ISOVER STYRO 150 mm, sokl je řešen

pomocí izolace STYRO Perimeter tl. 80 mm. Na obvodovou izolaci bylo použito kontaktní

zateplovací systémem EPS Grey tl. 120 mm. Izolace krovu je dvojitá, mezikrokevní ISOVER

ORISK tl. 240 mm a nadkrokevní ISOVER ORISK tl. 80 mm.

Hydroizoalce - Glastek 40 Special mineral bude položena na ŽB desku a tím zabrání vzlínání

zemní vlhkosti dále do konstrukce.
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Betonová dlažba - betonová zámková dlažba tl. 80 mm, štěrkodrť frakce 2-4, tl. 30 mm,

drcené kamenivo frakce 8-16, tl. 100 mm, drcené kamenivo frakce 16-32, tl. 100 mm, hutněná

půda.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo

za následek : zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození

jiných části stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní

příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové

dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve Stavebně konstrukční části. Stávající objekt se

nachází v II. sněhové oblasti (charakteristická hodnota zatížení sk = 0,82 kN/m2 ) a II. větrné

oblasti dle příslušných ČSN. Nadmořská výška objektu je cca 205 m n.m. Při výstavbě musí

být dodržen materiál navržený v projektové dokumentaci a následné používání na základě

technologických podkladů a postupů výrobce. Použité výrobky pak musí splňovat

požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití jiných materiálů než jaké jsou

navrženy touto dokumentací, musí vykazovat minimálně stejné mechanické vlastnosti.

V případě nedodržení tohoto požadavku je potřeba nové materiály posoudit provedením

statického přepočtu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

Vytápění objektu a ohřev TUV

Polyfunkční objekt ( SO 01 ) - jako primární zdroj bude sloužit kondenzační plynový kotel

Claudius K2L o výkonu 49kW. Zde se ohřátá voda bude akumulovat a bude rozváděna

do podlahového vytápění či radiátorů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu se nachází dva výtahy značky VOTO, první je umístěn ve vstupní hale k transportu

osob do vyšších pater a zpět. Výtah je typu FREEVOTO LIFT IV s kabinou 1700x1800.

Nosná konstrukce tohoto výtahu bude navržena dodavatelem. Druhý je malý nákladní

typVOTO MB s velikostí kabiny 900x1100 mm.
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem této bakalářské práce.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Výplně konstrukcí : okna – izolační trojsklo – U = 0,8 W/m2K

vstupní dveře – U = 1,2 W/m2K

Všechny konstrukce obálky budovy byly navrženy tak, aby byly v souladu s požadavky na

tepelnou ochranu dle normy ČSN 73 0540-2 [3].

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

Větrání

Zajištěno přirozené větrání pomocí oken. V podhledech budou rozvody vzduchotechniky

sloužící k ochlazování objektu a výměny vzduchu v místnostech. V době provozu musí být

okna uzavřena, jinak nebude cirkulace vzduchu účinná.

Vytápění

Jako primární zdroj bude sloužit plynový kondenzační kotel, který bude ohřátou vodu posílat

do akumulační nádoby. Zde se ohřátá voda bude akumulovat a bude rozváděna do radiátorů.

Odhadovaný výkon kotle bude 49 kW.

Sekundárním zdrojem vytápění bude vzduchotechnika v podhledech. Tento zdroj bude sloužit

v případech, kdy dojde k přerušení dodávky plynu.

Návrhová teplota: 20°C, (WC + Koupelna 24°C)

Osvětlení

Osvětlení bude řešeno denním světlem díky orientaci dispozic vůči světových stran. Umělé

osvětlení bude pouze doplňkové k dennímu světlu.

Zásobování vodou

Primárním zdrojem pitné vody bude napojení na veřejný vodovodní řád. Přípojka bude

umístěna u JZ hranice parcely č. 523/16. (předpokládaná trasa napojení je vyznačena

ve výkrese Koordinační situace).
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Akustika a vibrace

Vnitřní prostředí splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532 (Akustika – Ochrana proti

hluku v budovách a souvisící o hodnoty vlastnosti stavebních výrobků). Jedná se především

o hodnoty vážné stavební neprůzvučnosti R'w pro svislé konstrukce a výplně otvorů.

Navržená přístavba a stavební úpravy splňují platné hygienické předpisy a předpisy upravující

ochranu zdraví a životního prostředí. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné

v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Jedná se

především o NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci

a NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu

stavební činnosti budou provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti.

Navržené stavební objekty nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolí z hlediska

vibrací, hluku, prašnosti apod.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba se nenachází v záplavovém ani v území se zvýšenou seismickou aktivitou, nehrozí zde

sesuvy půdy. Stavba nebude vystavena účinkům agresivních spodních vod.  Při realizaci

stavby musí být dodržena veškerá ochranná a bezpečnostní pásma, musí být vytyčeny

a zajištěny veškeré inženýrské sítě. Objekt se nachází na poddolovaném území, ale těžba byla

již ukončena. Nově navržené konstrukce splňují požadavky kladené na zvukovou

neprůzvučnost obvodových konstrukcí včetně požadavků na kročejovou neprůzvučnost

podlahových konstrukcí. Hodnota radonového indexu byla stanovena jako nízká, proto není

třeba stavbu nijak speciálně chránit protiradonovou izolací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Viz. B.1.h

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Příjezd k řešené parcele je po ulici T. Novákové nebo ulici Palackého a dále se lze napojit na

blízkou dálnici D1.
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek je napojen na ulice Palackého a T. Novákové.

c) doprava v klidu

Parkovací místa jsou navržena na ulici T. Novákové, jsou dimenzována v závislosti

na dostupnost místa MHD. Deset parkovacích míst zahrnuje i stání pro invalidy.

d) pěší a cyklistické stezky

V okolí řešené parcely nejsou žádné pěší ani cyklistické stesky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Není předmětem této bakalářské práce.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které

svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i podmínkám zdravotní

nezávadnosti a neškodlivého vlivu na okolí. Při realizaci stavby budou dodržené veškeré

potřebné hygienické předpisy. Dále pak budou dodržené veškeré předpisy k bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci osob vyskytujících se na realizaci stavby (dle Zákoníku práce).

Navrhovaná investice nemá negativní vliv na životní prostředí. K přechodnému zhoršení

životního prostředí dojde pouze během výstavby, avšak pouze běžným způsobem při

provádění stavby. K minimalizaci těchto vlivů musí přispět svou činností investor. Zařazení

a množství odpadů vzniklých staveb. činností dle vyhl. č. 381/2001 Sb.:

Kód Název skupiny odpadu Původ

množst
ví

(m3)

17 01 01 Beton Stavební činnost 5

17 02 01 Dřevo Stavební činnost 2

17 02 02 Sklo Stavební činnost 0,5

17 02 03 Plast Stavební činnost 3
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17 03
01*

Asfaltové směsi obsahující dehet Stavební činnost 0,8

17 04 02 Hliník Stavební činnost 0,6

17 04 04 Železo a ocel Stavební činnost 1

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Výkopové práce 230

17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17

06 03
Stavební činnost 0,1

17 08 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod

číslem 17 08 01
Stavební činnost 0,1

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Stavební činnost 0,3

B.7 Ochrana obyvatelstva
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním objektu. Projekt

stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání.

B.8 Zásady organizace výstavby
Není předmětem této bakalářské práce.

C. Situační výkresy

Situace stavby jsou umístěny v příloze C.1. Situační výkres širších vztahů

C.2. Vytyčovací výkres

C.3. Koordinační situace

C.4. Architektonická situace
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D. Dokumentace technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.a Technická zpráva

Objekt bude sloužit jako zázemí firmy, návštěvníkům občanské vybavenosti (lékárna a

ordinace praktického lékaře) a nové bytové prostory pro bydlení.

Zastavěná plocha: 278 m2

Obestavěný prostor: 4587 m3

Užitná plocha: 1127,2 m2

Počet obyvatel: - lékárna a ordinace 5 - 7

- zázemí firmy 10 – 15

- byty na 4.np 1+1 2

2+1 3

- byt na 5.np 1+1 2

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešený objekt se nachází na rohu ulic T. Novákové a Palackého. Objekt půdorysně doplňuje

navrhovanou zástavbu. Hmota objektu je navržena jako kvádr se sedlovou střechou, která

bude navazovat na budoucí zástavbu v SZ části. Vystouplé části, většinou ve tvaru klínu, mají

za úkol elegantně a jednoduše prosvětlit prostor, rozšířit užitnou plochu a zajistit výhled i do

ulice a ne jen přes ní na protější objekt. Vystouplé klíny svým objemem vystupují ze 4. np

až nad okapní hranu sedlové střechy, čímž celý objekt dostává dynamiku.

Fasáda díky trojrozměrnosti vystouplých objemů nepotřebuje žádné další umělecké

zvýrazněná, a proto celá povrchová úprava fasády objektu zůstane v barvě bílé.
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Konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce – dojde k odebrání ornice do hloubky 0,2 - 0,3 m, tato zemina bude použita

na znovu zatravnění terénu po dokončení stavebních prací, dále dojde k vyhloubení terénu

na úroveň základové spáry. Hloubení bude provedeno strojově dle projektové dokumentace.

Základy – objekt je založen na základových pásech. Spodní vyrovnávací vrstva z prostého

betonu C 30/37 tl. 200 je uložen v hloubce spodní hrany -1,800 m. Na vyrovnávacím pásu

bude železobetonový pás z betonu C 30/37 s betonářskou výztuží S235.. Základová deska tl.

200 mm je opět zhotovena z betonu třídy C 30/37.

Svislé konstrukce – jako obvodové zdivo bylo použito vápenopískových tvárnic Ytong P2 -

500, 300x249x499 mm, na tenkovrstvou maltu Ytong (5 MPa ). Nosné ŽB sloupy (300x300)

jsou zhotoveny z betonu třídy C 30/37 a ocelových prutů svázaných třmínky po 500 mm.

Vnitřní příčky jsou zhotoveny z vápenopískových tvárnic Ytong tl. 200, 150, 100 mm na

tenkovrstvou maltu Ytong.

Vodorovné konstrukce – pro stropní konstrukce nad jednotlivými podlaží je použito

monolitického železobetonového stropu třídy C 30/37 s ocelovými pruty a karisítěmi,

vyztužené v jednom směru o celkové tl. 250 mm, podpůrnými prvky ŽB desky jsou průvlaky

o rozměrech 300/500 mm z betonu třídy C 30/37 s ocelovými pruty. Průvlaky jsou napojeny

na nosné ŽB sloupy 300/300 mm. Veškeré podhledy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy

RIGIPS 600/600.

Střešní konstrukce – nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena z krokví 100/240 uložená

na pozednicích 200/160 a vrcholové vaznici 200/280, která je uložena na sloupcích 160/160.

Ty jsou uloženy na válcovaných profilech 2xIPE240 a na ŽB sloupech 300/300. Je využito

nadkrokevní a mezikrokevní izolace. Střešní krytina je falcovaný hliníkový plech od firmy

Prefa v tmavě šedé barvě. Jako střešní krytina stříšek s malým sklonem byla zvolena Fólie

DEKPLAN 76. Konstrukce pultové střechy je tvořena krokvemi a pozednicemi. Druhé konce

jsou uloženy na výměnách nebo na válcovaných profilech 2xIPE180. Pro odvodnění střechy

je použit podokapní žlab DN 150 a u plochých střech DN 100.

Schodiště – schodiště bude vyrobeno na staveništi do bednění z ŽB C 30/37 s ocelovou

výztuží navázanou na výztuž stropních desek.

Výtah – nosná konstrukce je z ocelových profilů. Šachta je po obvodu prosklená. Pro

bezbariérový přístup je zvolena kabina o rozměru 1700 x 1800 mm, jejiž dveřní otvor
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se otvírá do šířky 900 mm. Předprostor výtahu splňuje požadavek volného prostoru

o průměru 1500 mm. Návrh a dimenzi nosné konstrukce výtahu zajistí dodavatel.

Podlahy – nášlapná krycí vrstva dílčích místností je uvedena ve výkresech jednotlivých

podlaží. Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm. Separační vrstva z lepenky bude

oddělovat betonovou mazaninu od podlahové TI EPS STYRO tl. 150 mm. Hydroizolace z

asfaltových pásů bude položena na základovou žb desku tl. 200 mm v podlaze 1.NP.

V následujících podlažích bude použito akustické izolace ISOVER TDPT tl. 100 mm.

Výplně otvorů – okna budou s hliníkovými rámy a izolačními trojskly. Vstupní dveře a okna

musí splňovat všechny bezpečnostní parametry dle platných norem. Ug = 0,5W/m2K

Fasáda - fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS Grey tl. 120 mm dle

platných certifikátů, ETICS. Fasádní nátěr bude v barvě bílé ( s jemným odstínem barvy, která

bude určena před aplikací ).

Tepelná izolace – v podlaze na terénu se jedná o ISOVER STYRO 150 mm, sokl je řešen

pomocí izolace STYRO Perimeter tl. 80 mm. Na obvodovou izolaci bylo použito kontaktní

zateplovací systémem EPS Grey tl. 120 mm. Izolace krovu je dvojitá, mezikrokevní ISOVER

ORISK tl. 240 mm a nadkrokevní ISOVER ORISK tl. 80 mm.

Hydroizoalce - Glastek 40 Special mineral bude položena na ŽB desku a tím zabrání vzlínání

zemní vlhkosti dále do konstrukce.

Betonová dlažba - betonová zámková dlažba tl. 80 mm, štěrkodrť frakce 2-4, tl. 30 mm,

drcené kamenivo frakce 8-16, tl. 100 mm, drcené kamenivo frakce 16-32, tl. 100 mm, hutněná

půda

Bezbariérové užívání stavby

Veřejně přístupné části jsou řešeny jako bezbariérové. U soukromých prostor kde se

nepředpokládá zaměstnání ani pohyb osob s pohybovým a zrakovým postižením v tomto

druhu provozu. Návrh objektu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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Celkové provozní řešení - dispoziční řešení

Provoz řešeného objektu je smíšený. Budova má prostory jak veřejně přístupné tak soukromé.

Objekt má tři vstupy. Hlavní vchod vede do haly, kde se nalevo nachází recepce, naproti

schodiště s výtahem a hned vedle vstup do technické místnosti objektu, kde bude umístěn

kondenzační plynový kotel a centrála vzduchotechniky. Napravo od hlavního vchodu je

čekárna pro (sloužící) ordinaci praktického lékaře. Na čekárnu navazují toalety a místnost

sestry, která je průchozí a spojuje tak ordinaci s čekárnou. Sklad je přístupný z ordinace

lékaře. Po vstupu do haly 2. nadzemního podlaží se na pravé straně nachází zasedací místnost

se sociálním zázemím. Naproti přes halu je showroom, sociální zázemí a kuchyňka, ta je

průchozí do kanceláří. Celé 3. nadzemní podlaží tvoří kancelářské prostory, které jsou

propojené jak vstupní chodbou, tak spojovací chodbou, která vede do sociálního zázemí. Oba

kancelářské prostory mají samostatně přístupné archívy. Úklidová místnost je situována

v kancelářských prostorách místnosti č. 302. Ze vstupní haly je přístup na balkón. Ve 4.

nadzemním podlaží se nachází dva byty. První větší byt je po výstupu ze schodiště do haly po

pravé straně. Předsíň zpřístupňuje WC, chodbu a obytný prostor (obývací pokoj, kuchyň,

jídelna). Z obývacího prostoru je přístupná ložnice, do které zase šatna a koupelna. Chodba

zpřístupňuje koupelnu a sklad. Druhý menší byt je přístupný přes halu. Přes předsíň

se dostaneme do obytného prostoru (obývací pokoj, kuchyň, jídelna), dále do chodby, na

kterou se napojuje ložnice a pokoj v zadní části, koupelna a WC. Největší byt v 5. nadzemním

podlaží je podkrovní. Předsíň zpřístupňuje hlavní obytný prostor, WC a chodbu, která

navazuje na koupelnu a na druhé straně zase na obytný prostor (obývací pokoj, kuchyň,

jídelna). Pracovna umístěná v zadní části po pravé straně plní taktéž funkci chodby. Propojuje

obytný prostor s ostatními místnostmi jako je pokoj, WC a ložnice s vlastni koupelnou. Druhý

vchod je určen pro zákazníky lékárny. Je situován na rohu objektu v prosklené fasádě.

Vedlejší vhod je určen pro zaměstnance lékárny a zásobování. Po vstupu do zádveří je polevé

straně sklad s výtahovou místností a chodba, spojující denní místnost, šatnu, prodejnu,

úklidovou místnost, WC a sklad pod schodištěm v zadní části. Po výstupu vedlejším

schodištěm se napravo nachází úklidová místnost a nalevo umývárna. Rovně je laboratoř

s výtahovou místností.
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Bezpečnost při užívání stavby

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním objektu. Projekt

stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání bude bezpečné.

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.

E. Dokladová část

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných

právních předpisů

Není předmětem této bakalářské práce.

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem

Není předmětem této bakalářské práce.
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4. Závěr
Cílem této práce bylo řešení studie objektu do podoby projektové dokumentace

pro provádění staveb. Tato dokumentace vycházela z podkladu urbanistické studie, studie

objektu a projektové dokumentace pro stavební povolení.

Hlavním přínosem bakalářské práce bylo zdokonalení a rozvoj vědomostí a znalostí v oboru

pozemní stavitelství a architektura, které byly nabyty odbornými konzultacemi s vedoucí

projektu, konzultantem stavební části a samostudiem problematiky dílčích částí. Maximální

důraz při zpracovávání bakalářské práce byl kladen na zachování výrazu objektu, dodržení

platných norem a předpisů.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce: Obdová zeď

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

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

1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0
2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 20 0,020 0,147 0,4
3 Vápenopískové cihly ytong 0,300 0,440 15,0
4 Baumit lep. malta 0,010 0,800 18,0
5 EPS Gray 0,120 0,031 70,0
6 weber.therm klasik 0,010 0,900 20,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,951
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 = 0,20 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok
(materiál: EPS Gray).
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 = 0,0021 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3306 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.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce: Podlaha na terénu

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

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

1 Podlahové linoleum 0,002 0,170 1000,0
2 Potěr cementový 0,050 1,160 19,0
3 IPA 0,0051 0,210 18570,0
4 Rigips EPS 150 S Stabil (2) 0,150 0,035 70,0
5 Protan G 0,0015 0,150 13000,0
6 Beton hutný 0,200 1,360 23,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,948
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 = 0,21 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: studená podlaha
Vypočtená hodnota: dT10 = 7,13 C
POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce: Šikmá střecha (od interiéru po provětrávanou vzduchovou mezeru)

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

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

1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0
2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 20 0,020 0,147 0,4
3 Jutafol N 110 Special 0,0002 0,390 210154,0
4 Rockwool Tectorock 035 0,240 0,039 1,5
5 Rockwool Tectorock 035 0,080 0,039 1,5
6 Jutafol D 110 Special 0,0003 0,390 3868,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,015 = 0,807
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,971
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 = 0,12 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.
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