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Anotace: 

PINĎÁK MIROSLAV, Restaurace v Ostravě Porubě, Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, POČET stran 68, 2014, vedoucí práce: Ing. arch. Aleš 

Student. 

Bakalářská práce s názvem „, Restaurace v Ostravě Porubě“ řeší návrh části objektu, 

která obsahuje sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance, kuchyňskou část a část pro 

zásobování. Tento objekt byl řešen v rámci revitalizace území, které se nachází v Ostravě–

Porubě za vysokoškolskými kolejemi. Objekt byl situován tak, aby výhled z restaurační části 

byl směřován na jezero (které bylo řešeno taktéž v rámci revitalizace tohoto území). 

  

 

 

 

Abstract: 

PINĎÁK MIROSLAV, Restaurant in Ostrava-Poruba, Bachelor Thesis, VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, Thesis tutor: Ing. arch. Aleš 

Student. 

The Bachelor Thesis named „Restaurant in Ostrava-Poruba“ resolves designing part of 

a building whitch includes sanitary facilities, employee facilities, a kitchen area and supply. 

The bulding was solved within revitalization area, which is in Ostrava-Poruba behind the 

colleges. In the view from the building is leke, which was also addressed in revitalization this 

area.  
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Obsah bakalářské práce 

1. Úvod 

2. Urbanistická studie 

3. Architektonická studie 

4. Textová část 

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.1.2 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-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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

podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název 

(právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

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 

c) jméno 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 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 

základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno 

autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednacího 

rozhodnutí nebo opatření) 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 

jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 

stavby 

c) další podklady 

A.3 Údaje o území 

 a) rozsah řešeného území 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

c) údaje o odtokových poměrech 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících 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) 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 b) účel užívání stavby 
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 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 

  

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

 

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, poddolovanému 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 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 



11 
Bakalářská práce – Pinďák Miroslav,   VŠB-TU OSTRAVA 

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, technologie výroby 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

b) energetická náročnost stavby 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

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

prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

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 uprav 

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnická opatření 

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

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 b) odvodnění staveniště 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
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a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000 

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 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 

5000 

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 (±0,000) 

a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy 

i) plochy vegetace 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 

5000, 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 (±0,000) 

a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu 

i) řešení vegetace 

j) okótované odstupy od staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu 
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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 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

c) Dokumenty podrobností 

 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 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů 

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

5. Závěr 

6. Seznam použitých zdrojů 

7. Přílohy 
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Seznam použitého značení: 

DN - dimenze potrubí 

Kč - korun českých 

NN - nízké napětí 

EPS  elastifizovanÝ pěnovÝ polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

RD - rodinný dům 

mm - milimetry 

m - metry 

p. č. - parcelní číslo 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

tl. - tloušťka 

Sb. - sbírka 

resp. - respektive 

U - součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

NP - nadzemní podlaží 

PP - podzemní podlaží 

ER - elektroměrový rozvaděč 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

ZRN - základní rozpočtové náklady 

SO - stavební objekt 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem studie a projektové dokumentace pro 

provádění staveb, pro část restauračního zařízení, maximální počet návštěvníků je 120 a 10 

zaměstnanců, v městské části Ostrava-Poruba. 

Bakalářská práce se dělí na několik částí. První částí je urbanistická studie, která se 

zabývá umístěním stavby do zvolené lokality. Její součástí bylo stanovení kritérií které 

omezují návrh tohoto objektu a následné aplikování v druhé části. 

Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. Tato dokumentace je 

prezentována ve druhé části práce. Součástí projektové dokumentace jsou rovněž průvodní a 

technická zpráva, výkresová část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. 
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2. Urbanistická studie 

Urbanistická studie byla pozměněna v rámci revitalizace území. Došlo k obnovení 

jezera, pro rekreaci a vodní sporty a dále byly vybudovány další kulturní střediska a stavby 

občanské vybavenosti. V rámci dopravního řešení byla prodloužena ulice Technologická.  

 

 

 

3. Architektonická studie 

Architektonická studie byla vyhotovena v předmětu Ateliérová tvorba II, tento objekt 

byl dále rozpracován pro stavební povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va. Následující 

fáze, která je obsahem této bakalářské práce, je v rámci dokumentace pro provádění staveb. 

Objekt je natočen tak aby byl co největší výhled na obnovené jezero. Je zde využito 

svažitého terénu díky kterému jsou části jako kuchyně, zásobování a technické zázemí skryty. 

Z jihozápadního pohledu vypadá jako by objekt vystupoval z krajiny. Na severovýchodní 

straně je zásobování a vstup pro zaměstnance zastřešen a jde vidět pouze z tohoto pohledu, 

zde se také nachází hlavní vchod pro návštěvníky. Oby tyto hlavní vstupy jsou řešeny na této 

straně z důvodu navázání na komunikaci. Poslední vstup se nachází na severozápadní straně a 

ten je navržen pro zákazníky kteří mají v úmyslu zarezervování si restaurace popřípadě její 

části pro soukromou akci. 

Fasáda v restaurační části je řešená proskleným obvodovým pláštěm, zbytek budovy je 

tvořen betonovou nosnou konstrukcí a zateplen systémem ETICS, omítka je BAUMIT 

SILIKATOP R2 šedé barvy. 
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4. Textová část 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Restauraace v Ostravě - Porubě 

(Restaurant in Ostrava-Poruba) 

 

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

ulice Technologická, 708 00 Ostrava - Poruba 

p. č. 4832 

katastrální území Ostrava Pustkovec (okres Ostrava, kraj Moravskoslezský), 715301 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Petr Dvořák (dále jen „investor“) 

 ul. Markova 2943/26, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

 e-mail: p.dvorak@gmail.com 

 tel.: +420 732 946 321 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 Miroslav Pinďák   („projektant“) 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 

 Opavská273/131, Janovice u Rýmařova 793 42 
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 e-mail: pindak.miroslav@gmail.com 

 tel.: +420 732 467 542 

 

 Ing. arch. Aleš Student  („vedoucí práce“) 

  

 Ing. Marek Jašek, Ph.D.  („konzultant“) 

 

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 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Jméno 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 

Není předmětem bakalářské práce 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a 

číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projekt bakalářské práce navazuje na architektonickou studii a dokumentaci pro 

stavební povolení, vypracovaných během předchozího studia na Fakultě stavební, VŠB-TU 

Ostrava. 
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Architektonická studie: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba II 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Bindr  

Dokumentace pro stavební povolení: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Jan Mareček, Ph.D. 

c) Další podklady 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Záměr se nachází na nezastavěném území, na stavební parcele s číslem 4832 

v katastrálním území Ostrava Pustkovec 715301, v okrese Ostrava, Moravskoslezském 

kraji 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právní předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chráněném území, 

ani v záplavovém území. Z toho důvodu nejsou navržena příslušná opatření 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Lokalitu odvodňuje Porubský potůček, který vtéká do řeky Porubky. Návrh nemění 

odtokové poměry v území, dešťové vody jsou vsakovány v místě stavby. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
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v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V době vypracovávání architektonické studie došlo ke změně územního plánu, 

v rámci. Revitalizace území a vytvoření nové parcelace, pouze pro školní účely. Návrh je 

v souladu s touto změnou. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

j) Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

k) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Ostrava-Pustkovec p.č. 4832 (podle katastru nemovitosti) – vlastní investor 

 Veřejná komunikace (doprava materiálů a techniky) 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem novostavby je shromažďování lidí, za účelem stravování a občerstvení. 

  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- Projektová dokumentace byla vypracována v souladu se stavebním č. 183/2006 Sb, 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

Vyhlášky : č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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

  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novelizace z 28. Února 2013) 

 

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

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

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

Zastavěná plocha:   605,91 m
2
  

Obestavěný prostor:   6 835,5 m
3
  

Užitná plocha:   1.PP 90,68 m
2 

   

    1.NP 529,68 m
2
  

    2.NP 541,43 m
2
  

Užitná plocha budovy celkem: 1 161,79 m
2
  

 

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.) 

Potřeba energii bude pokryta přípojkami. Elektrická energie bude z části pokryta FVE 

panele nacházejícími se na fasádě budovy, případný přebytek bude dodáván do 

energetické sítě, naopak bude-li malá činnost FVE panelů bude brána elektrická energie ze 

sítě. Vodovodní přípojka bude napojená na vodovodní řád vedou pod místní komunikací. 



25 
Bakalářská práce – Pinďák Miroslav,   VŠB-TU OSTRAVA 

Dešťové vody budou odváděny a vsakovány na pozemku. Odpadní vody budou pouštěny 

do kanalizace. 

 

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

Předpokládáme dobu výstavby na cca 30 měsíců. Termín zahájení je limitován 

vydáním stavebního povolení a klimatickými podmínkami, předpoklad je březen 2015.  

Postup výstavby: 

Sejmutí svrchní části zeminy, provedení potřebných výkopů. Zemina se bude 

skladovat na pozemku k dalšímu použití při terénních úpravách. Dále dojde ke zpevnění 

staveniště pro stavební mechanizaci z důvodů bezpečnosti, omezení znečištění 

komunikací a zamezení prašnosti. 

Dále bude provedena betonáž základů (základové pásy), následně podkladní beton 

armovaný svařovanou sítí. Poté betonáž 1.PP, následně podkladní beton pro 1.NP a strop 

nad 1.PP.  Dále betonáž stropu 1.NP a betonáž 2.NP, po té střecha. Jako poslední se 

provede opěrná zeď. 

Dalším krokem bude vyzdění příček z lehčeného zdiva (YTONG), montáž vnějších 

výplní včetně lehkého obvodového pláště, provedení vnitřních rozvodů a instalací. 

Následně omítky, sádrokartony, obklady a podlahy. Kompletace veškerých rozvodů a 

instalací, montáž vnitřních výplní a veškerého vybavení. Zároveň budou prováděny 

terénní úpravy, a budování zpevněných ploch. 

V poslední fázi bude provedena demontáž zábran (bránících ke vstupu do objektu), 

vyčištění objektu, malba čar a symbolů na parkovišti pro návštěvníky. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Z důvodu řešení části objektu není předmětem bakalářské práce. 

  

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

 

SO 01  –  Novostavba restaurace  

SO 02 –  Zastřešení vchodu   

SO 03 –  Parkoviště návštěvníci a příjezdová komunikace 

SO 04 –  Zámková dlažba – pochozí I  

SO 05 –  Zámková dlažba – pochozí II 

SO 06 –  Zámková dlažba – pojížděná  
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SO 07 –  Opěrná zeď 

SO 08 –  kanalizační přípojka 

SO 09  vodovodní přípojka 

SO 10  přípojka elektrická 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Záměr se nachází v katastrálním území Ostrava Pustkovec 715301, na dosud 

nezastavěném pozemku s číslem parcely 4832. Parcela je v osobním vlastnictví investora 

stavby a je vedena jako stavební parcela. Výměra parcely je 5 056,87 m 
2
. Pozemek 

vytváří svah, tento svah je od severu k jihu. Na severovýchodní a severozápadní části je 

připojen na místní komunikaci III. třídy s názvem Technologická. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba ne nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chráněném 

území, ani v záplavovém území. Z toho důvodu nejsou navržena příslušná opatření 

  

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

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. Nenachází se zde ani 

svahové nestability. Před započetím stavby se táto skutečnost musí potvrdit zkušebními 

sondami na stavební parcele. 

 

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

v území 

Objekt při provozu zvýší provoz osobní i automobilové dopravy, ale v okolí se 

nenachází stavby ani instituce, které by omezovány. Osazení objektu respektuje odstupové 
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vzdálenosti vůči sousedním objektům i k společné hranici pozemku. Požárně nebezpečný 

prostor navrhované stavby nezasahuje do požárně požárně otevřených ploch sousedních 

objektů ani neleží v požárně nebezpečném prostoru objektů sousedních. Požárně 

nebezpečný prostor objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora. Dešťové 

vody jsou likvidovány na pozemku vlastníka. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace: není potřeba 

Demolice stávajících objektů:  není potřeba 

Kácení dřevin: není potřeba 

 

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

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Vynění pozemku nebo části pozemku ze zemědělského půdního fondu není 

požadováno, parcela je vedena jako stavební. Pozemky k plnění lesa se v řešeném 

prostoru nevyskytují. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Možnost napojení na místní komunikaci je umožněno na silniční komunikaci III. třídy, 

ulice Technologická, ta lemuje parcelu na severovýchodní a severozápadní části. Pod 

touto komunikací je veden vodovod, splašková kanalizace, vedle komunikace je 

v podzemí vedeno NN. Inženýrské sítě jsou dostatečně dimenzovány i pro stavbu tohoto 

charakteru. 

Na hranici pozemku se nachází: vedení NN, voda, kanalizace splašková 

Bude třeba zřídit napojení: vedení NN, voda, kanalizace splašková 

 

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

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané související investice nevznikají. 

Datum zahájení stavby je plánováno na březen 2015 a předpokládána doba výstavby je 30 

měsíců. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Předmětem řešení je novostavba určená ke shromažďování osob za účelem stravovaní 

a občerstvení. Objekt je navržen pro 120 návštěvníků a maximálně pro 10 zaměstnanců. 

Investor je majitelem pozemku a i uživatelem budoucího objektu. 

 Objekt je třípodlažní, jedno podlaží se nachází v podzemí a dvě jsou nadzemní. 

Střecha je tvořena třemi střešními rovinami největší střešní rovina má sklon 6,7°, další má 

15,6° a poslední má 14°. 

 Objekt je členěn na 2 části. Jedna část je navržena pro návštěvníky, zde je nosnou 

konstrukcí skelet. Druhá část je projektována pro zaměstnance a zde jsou nosným prvkem 

stěny. 

 

Zastavěná plocha:   605,91 m
2
  

Obestavěný prostor:   6 835,5 m
3
  

Užitná plocha:   1.PP 90,68 m
2 

   

    1.NP 529,68 m
2
  

    2.NP 541,43 m
2
  

Užitná plocha budovy celkem: 1 161,79 m
2
  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistická studie byla pozměněna v rámci revitalizace území. Došlo k obnovení jezera, 

pro rekreaci a vodní sporty a dále byly vybudovány další kulturní střediska a stavby občanské 

vybavenosti. V rámci dopravního řešení byla prodloužena ulice Technologická. U části určené 

návštěvníkům došlo ke snaze propojení budovy s okolním světem prosklenou fasádou, 

vzdušnosti použitím skeletové konstrukce. U části určené pro zaměstnance je použito nosné 

zdivo z důvodu jednotlivých zázemí, jako například šatny, kuchyně, sklad, atd. 

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

Objekt je natočen tak aby byl co největší výhled na obnovené jezero. Je zde využito 

svažitého terénu díky kterému jsou části jako kuchyně, zásobování a technické zázemí skryty. 

Z jihozápadního pohledu vypadá jako by objekt vystupoval z krajiny. Na severovýchodní 
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straně je zásobování a vstup pro zaměstnance zastřešen a jde vidět pouze z tohoto pohledu, 

zde se také nachází hlavní vchod pro návštěvníky. Oby tyto hlavní vstupy jsou řešeny na této 

straně z důvodu navázání na komunikaci. Poslední vstup se nachází na severozápadní straně a 

ten je navržen pro zákazníky kteří mají v úmyslu zarezervování si restaurace popřípadě její 

části pro soukromou akci. 

Fasáda v restaurační části je řešená proskleným obvodovým pláštěm. V obvodovém plášti 

se nachází skleněné tabule čiré, dále skleněné tabule s FVE články, a nakonec pouze panely 

s FVE články. Ty jsou rozmístěny systematicky, aby nebyly z venku přiznané podhledy kde 

vede TZB tak zde jsou vhodně zvoleny pouze FVE panely, ve zbytku fasády jsou rozmístěny 

ostatní tabule, tak aby nebylo propouštěno do objektu zbytečně moc světla. Zbytek budovy je 

tvořen betonovou nosnou konstrukcí a zateplen systémem ETICS, omítka je BAUMIT 

SILIKATOP R2 šedé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do objektu jsou tři vchody. Hlavní vchod je pro návštěvníky, po chodu do budovy se 

nachází šatna, toalety a vstup do samostatné restaurace. V restauraci se nachází bar, schody a 

výtah od 2. NP. V 2.NP se nachází druhá část restaurace, salónek, a toalety. 

  Další vchody jsou pro zaměstnance, a zásobování. Po vchodu v 1. NP následují šatny a 

schody do 1. PP. Za šatnami následuje hala s WC pro zaměstnance a poté vchod do kuchyně a 

restaurace. Z kuchyně jsou přístupny skladovací prostory a prostor pro přijímání zásobování. 

V 1. PP se nachází veškeré technologie. 

 Přímý vchod do 2. NP je hlavně pro návštěvníky kteří chtějí provést rezervaci salónku, 

popřípadě části restaurace, a pro provozního. 

Výrobní provoz se v objektu nenachází. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Hlavní restaurační část je 

přístupná přímo bez jakýchkoliv schodišť popřípadě ramp. Do 2. NP vede hydraulický výtah, 

WC pro imobilní občany jsou řešeny v obou podlažích a jsou pro obě pohlaví. Na parkovišti 

jsou vyhrazena dvě parkovací místa pro imobilní občany. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Veškeré stavební řešení je navrženo tak, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. 

Veškeré instalace jsou navrženy tak, aby odpovídaly současným bezpečnostním standardům 

dle ČSN.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Nosnou konstrukci budovy tvoří z jedné poloviny železobetonový skelet, a z druhé 

betonové stěny. Založení objektu je do nezámrzné hloubky a je tvořen základovými pásy. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB, ocelovými sloupy, a betonovými stěnami. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako ŽB desky. Střecha je řešena třemi střešními rovinami, první a 

druhá se sbíhají v „U“ žlabí, to je vyhříváno topnými kabely, a druhá a třetí se sbíhají v 

„hřebeni“, krytina je zvolena hydroizolační folie.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Nosnou konstrukci budovy tvoří z jedné poloviny železobetonový skelet, a z druhé 

betonové stěny. Nosná konstrukce podlahy v 1. PP je ŽB deska uložena na základových 

pásech, v 1. NP ŽB deska uložena na základových pásech a při podsklepené části na nosných 

betonových stěnách, v 2. NP ŽB deska uložena na ŽB sloupech a na nosných betonových 

stěnách. Střešní konstrukce je tvořena taktéž ŽB deskou uloženou na ŽB sloupech a na 

nosných betonových stěnách. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení a jiné vlivy, s nimiž je počítáno, 

kterým bude vystavena během výstavby a doby její životnosti (užívání), nemohly při běžné 

údržbě způsobit její náhlé či postupné zřícení či větší stupeň (nepřístupný stupeň)jejího 

přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost či uživatelnost. Dále je 

stavba navržena takovým způsobem, aby bylo zabráněno poškození nebo ohrožení 

provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku nadměrné deformace nosné 

konstrukce či ohrožen provozuschopnosti pozemních komunikací v jejím dosahu. Při návrhu 

stavby se předpokládá, že po celou dobu její předpokládané životnosti, danou současně 
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platnými normami, budou stavební konstrukce vyhovovat danému účelu a budou odolávat 

všem zatížením a vlivům. 

. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Vytápění:   teplovzdušným systémem s rekuperecí, ATREA 

Příprava teplé vody:  elektrické akumulační nádoby  

Odvod Splašků:  do veřejné kanalizace 

Likvidace dešťových vod: vsakem do pozemku 

Zdroj vody:   veřejný vodovod 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární výška objektu: na severozápadní straně je to 0 m 

na jihovýchodní straně je to 5,4 m 

Konstrukční systém objektu: dle ČSN 73 0802 se jedná o systém nehořlavý 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem bakalářské práce 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem bakalářské práce 

 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem bakalářské práce 

.  
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d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Pro evakuaci osob slouží nechráněné úniková cesta šířky ≥0,9 m s šířkou dveří na této 

cestě ≥0,8 m. délky únikových cest se neposuzují. V přízemí jsou dvě únikové cesty, 

popřípadě může dojít k rozbití zasklení obvodového pláště. V 2.NP je jedna přímá 

úniková cesta a druhá vede po schodišti do 1.NP.   

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních 

objektů, což vyhovuje ČSN 73 0802. Objekt sám neleží v požárně nebezpečném prostoru 

sousedních. Porovnáním vypočtených odstupových vzdáleností ze situací stavby je možno 

konstatovat, že požárně nebezpečný prostor od objektů nepřesahuje hranici stavebního 

pozemku investora akce. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není předmětem bakalářské práce 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Stávající přístupové komunikace pro požární zásah jsou dostačující. Možnost 

provedení bezprostředního požárního zásahu není zvláštním způsobem omezena. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem bakalářské práce 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem bakalářské práce 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Kritéria tepelně technického hodnocení byly stanoveny dle platných právních předpisů 

– veškeré obvodové konstrukce splňující aktuální normy ČSN. 

b) Energetická náročnost stavby 

Z důvodu řešení části objektu není předmětem bakalářské práce. Navržené konstrukce 

splňují tepelně technické požadavky. 

  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání a vytápění je řešeno teplovzdušným systémem s rekuperací od firmy ATREA. 

Odběr vody je řešen pomocí přípojky z veřejného vodovodu. Odpady jsou skladovány a 

odváženy OZO Ostrava. Objekt je připojen na veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou 

vsakovány na řešeném území.  

Jsou splněny požadavky norem, obecně technické požadavky na výstavbu i příslušné 

hygienické předpisy a další předpisy a normy vztahující se k projektované stavbě. 

Parametry stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí viz níže. 

Detailní řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na řešeném území je radonové riziko nízké, před započetím stavby je nutno tuto 

skutečnost prověřit a provést průzkumné sondy, a případně pozměnit projektovou 

dokumentaci. Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační souvrství stavby. 

 



34 
Bakalářská práce – Pinďák Miroslav,   VŠB-TU OSTRAVA 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy nebyly zjištěny. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí se nepředpokládají výrazné vlivy technické seizmicity, a proto nejsou 

navržena žádná ochranná opatření proti těmto účinkům. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k klidnému území není třeba řešit ochranu vnitřních prostor před zdrojem 

vnějšího hluku a postačí útlum běžně užitými konstrukcemi. 

Objekt neobsahuje zdroj hluku, který by mohl být zdrojem obtěžování okolních 

objektů. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území – protipovodňová opatření nejsou navržena 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro napojení na veřejný vodovod novostavby bude využita nová přípojka, napojena na 

hlavní řád. Vodoměr bude umístěn uvnitř objektu, v suterénu. 

Pro napojení na splaškovou kanalizaci novostavby bude využita stávající. Revizní 

šachta bude umístěna na pozemku. 

Dešťové vody ze střechy domu budou napojeny pomocí svodů zakončených lapači 

splavenin do vsakovacích prostorů. Velikost vsakovacích prostor bude upřesněna 

geologem na stavbě po odkrytí vlastní vsakovací spáry. 

Objekt bude připojen z elektroměrového rozvaděče RE, který bude osazen do stávající 

přípojkové skříně v pilíři na hranici pozemku. Z rozvaděče RE bude veden napájecí kabel 

do rozvaděče, který bude osazen v budově, v suterénu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Návrh přípojek není předmětem bakalářské práce, musí být navrženy v souladu 

s technickými normami, a požadovaným odběrem. 

Délky jsou předběžně navrženy: 

  Vodovodní přípojka:   20 bm 

  Kanalizační přípojka:   18 bm 

  Přípojka elektro:   33 bm 
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  Plynová přípojka:   není počítáno s touto přípojkou 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Vjezd na pozemek bude z přilehlé komunikace, pro návštěvníky to bude na 

severovýchodní straně a zde bude zřízeno i parkoviště, pro zaměstnance to bude na 

severozápadní straně a zde bude i parkoviště. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení je umožněno z přilehlé komunikace pro návštěvníky to bude na 

severovýchodní straně, pro zaměstnance to bude na severozápadní straně. Výjezdy na 

pozemní komunikaci splňují požadavky normy na rozhledové poměry. 

 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku budou zřízena parkovací stání, které budou složit pro parkování pouze po 

dobu pobytu v tomto objektu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

U vchodu budou zřízeny stojan pro kola cyklistů. V rámci bezpečnosti jsou zde 

chodníky ze zámkové dlažby, které jsou samy od sebe barevně odlišené od asfaltové 

komunikace, a tudíž je zajištěna bezpečnost chodců. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních uprav 

a) Terénní úpravy 

Na pozemku budou potřeba výrazné terénní úpravy, z důvodu podsklepení a částečné 

vsazení objektu do terénu. Většina zeminy bude opět použita na zahrnutí objektu a úpravě 

terénu okolo objektu. Přebytek zeminy bude odvezen na místo, které investor předem 

zajistí, náklady na odvoz budou hrazeny zvlášť a nejsou zahrnuty co rozpočtu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Na stavební parcele se momentálně nenachází žádné stromy ani keře, parcela je pouze 

zatravněna po celé její ploše. Po dostavbě objektu bude potřeba tuto zeleň (trávu) obnovit, 

a jediná zeleň která bude nově vysazena bude mezi parkovištěm a veřejnou komunikací 

jak je vidět z architektonické situace, jiná zeleň není řešena. 
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c) Biotechnická opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

 

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

V průběhu výstavby a užívání není předpoklad pro ohrožení životního prostředí a 

vzhledem k účelům a funkcí objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na jeho 

poškození, proto nebudou navrhována žádná opatření pro jeho ochranu. V objektu se 

nenachází zdroje znečištění ovzduší. Odpadní vody mají charakter běžných splaškových 

vod, odváděny budou kanalizačním řádem obce. Vytápění je navrženo teplovzdušný 

systém, ATREA. Vlastní provoz objektu neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin. Pro 

výstavbu jsou použity stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují prostředí. 

Obaly stavebních materiálů budou odváděny na řízené skládky. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Stavba nenarušuje ochranu dřevin, rostlin a živočichů – ekologické funkce a vazby 

v krajině jsou zachovány. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Veškeré práce musí být v souladu s platnými zákony a vyhláškami platné v ČR. Jsou 

to vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

z 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

dále pak vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Dále předpisy: § 9 

vyhl. ČÚBP č. 48/1982, která se týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu výstavby 

a po dobu užívání stavby. Dále vyhl. č. 131/98 Sb., 132/98 Sb., stavební zákon č. 

183/2006 Sb. skládající se z prováděcích vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 

Sb. a vyhl. ČÚBP č. 48/1992. Všichni účastníci stavby musí být proškoleni o BOZP a 

používat ochranné a pracovní pomůcky. 

. 

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

Realizace stavby bude vyžadovat připojení vody a elektřiny. Odběr bude zajištěn ze 

stávajících přípojek, kde bude umožněno měření spotřeby. Stavební materiál a hmoty 

budou průběžně skladovány na pozemku vlastníka. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k průběhu terénu není potřeba zřizovat zvláštní opatření odvodnění 

staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště bude pouze ze severovýchodní a severozápadní hrany 

pozemku z veřejné komunikace. 

Pro odběr vody a elektřiny bude stavba napojena na stávající přípojky. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné 

hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro ochranu okolí stavby je třeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 

21.1.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/200 Sb. O ochraně zdraví před 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejnění ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a 

zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru v chráněných vnitřních prostorech 

staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty 

hluku ve venkovním prostoru. Pracovní doba při provádění stavby, bude v časovém 

rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku. A dle příslušného předpisu splněny. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen: vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

Při realizaci uličního oplocení stavby nevzniknou dočasné zábory v uličním prostoru. 

Oplocení bude realizováno jako dočasné, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob na 

stavu, a po dokončení stavby bude okamžitě demontováno. 

 

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

V průběhu realizace budou vznikat běžné stavební odpady, které budou odváženy na 

řízené skládky. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány 

u recyklační firmy. 

 

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

Před započetím prací bude stažena ornice z části pozemku, dotčené výstavbou. 

Uskladnění ornice bude na pozemku vlastníka a později se využije při finálních terénních 

úpravách. Přebytek zeminy bude odvezen na místo, které investor předem zajistí, náklady 

na odvoz budou hrazeny zvlášť a nejsou zahrnuty co rozpočtu. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a 

ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. Pro výstavbu budou použity 

stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Při provádění 

stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Realizační firma bude jako hygienické 

zařízení využívat mobilní chemické WC. Obaly stavebních materiálů budou opět 

odvážena na řízené skládky. Stavební stroje a mechanizace budou hlídány a ochráněny 
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před úkapy olejů a chemických látek do zeminy. V případě nečinností strojů a jejich 

odstavení, budou pod motory vloženy sběrné vaničky, které ochrání zeminu před 

kontaminací ropnými látkami. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou 

plachtou nebo musí být uzavřeny. Stejně tak skládky na pozemku budou zajištěny proti 

zvedání prachu a znečištění okolí. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není vyžadována. 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další osoby, oprávnění staveb. Tato 

podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, 

oprávněné zdržovat se na stavbě. 

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 

materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě 

o dodávce prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně 

a hospodárně. 

Výkopy je třeba provádět opatrně a pod odborným dohledem tak, by nedošlo 

k poškození vlastních i sousedních budov a znehodnocení případných archeologických 

nálezů, případně poškození stávajících podzemních inženýrských sítí a přípojek. Před 

zahájením zemních prací je nutno vytyčit podzemní sítě provádění výkopů postupovat se 

zvýšenou opatrností. 

Veškeré odchylky od projektu a nově zjištěné zkušenosti při provádění stavby, je třeba 

bez odkladu konzultovat s projektantem, aby bylo možné odborně správně rozhodnout o 

dalším postupu stavby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, které by vyžadovaly bezbariérové úpravy. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou požadovány dopravně inženýrská opatření. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro 

provádění stavby. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě bude běžného 

charakteru. Provádění stavby nebude realizováno za provozu, jedná se o novostavbu. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládáme dobu výstavby na cca 30 měsíců. Termín zahájení je limitován 

vydáním stavebního povolení a klimatickými podmínkami, předpoklad je březen 2014.  

Postup výstavby: 

 Sejmutí svrchní části zeminy, provedení potřebných výkopů. Zemina se bude 

skladovat na pozemku k dalšímu použití při terénních úpravách. Dále dojde ke zpevnění 

staveniště pro stavební mechanizaci z důvodů bezpečnosti, omezení znečištění komunikací a 

zamezení prašnosti. 

 Dále bude provedena betonáž základů (základové pásy), následně podkladní beton 

armovaný svařovanou sítí. Poté betonáž 1.PP, následně podkladní beton pro 1.NP a strop nad 

1.PP.  Dále betonáž stropu 1.NP a betonáž 2.NP, po té střecha. Jako poslední se provede 

opěrná zeď. 

 Dalším krokem bude vyzdění příček z lehčeného zdiva (YTONG), montáž vnějších 

výplní včetně lehkého obvodového pláště, provedení vnitřních rozvodů a instalací. Následně 

omítky, sádrokartony, obklady a podlahy. Kompletace veškerých rozvodů a instalací, montáž 

vnitřních výplní a veškerého vybavení. Zároveň budou prováděny terénní úpravy, a budování 

zpevněných ploch. 

 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není předmětem bakalářské práce 
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C.2 Celkový situační výkres 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Návrh řeší novostavbu restauračního zařízení s přípravou pokrmů, zpevněných ploch a 

domovních přípojek. Objekt je navržen pro cca 120 návštěvníku a 10 zaměstnanců. 

 

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

řešení vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Objekt je trojpodlažní, z toho jedno podlaží je podzemní, střecha je tvořena třemi 

střešními rovinami, první a druhá se protínají v „U“ žlabí, druhá a třetí se protíná 

v hřebeni. První má sklon 6,7°, druhá 15,6°, třetí 14°. Konstrukčně se jedná o 
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železobetonovou stavbu, z poloviny nosnou konstrukci tvoří ŽB sket a druhou tvoří nosné 

betonové stěny. 

Do objektu jsou tři vchody. Hlavní vchod je pro návštěvníky, po chodu do budovy se 

nachází šatna, toalety a vstup do samostatné restaurace. V restauraci se nachází bar, 

schody a výtah od 2. NP. V 2.NP se nachází druhá část restaurace, salónek, a toalety. 

  Další vchody jsou pro zaměstnance, a zásobování. Po vchodu v 1. NP následují 

šatny a schody do 1. PP. Za šatnami následuje hala s WC pro zaměstnance a poté vchod 

do kuchyně a restaurace. Z kuchyně jsou přístupny skladovací prostory a prostor pro 

přijímání zásobování. V 1. PP se nachází veškeré technologie. 

 Přímý vchod do 2. NP je hlavně pro návštěvníky kteří chtějí provést rezervaci salónku, 

popřípadě části restaurace, a pro provozního. 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Hlavní restaurační část je 

přístupná přímo bez jakýchkoliv schodišť popřípadě ramp. Do 2. NP vede hydraulický 

výtah, WC pro imobilní občany jsou řešeny v obou podlažích a jsou pro obě pohlaví. Na 

parkovišti jsou vyhrazena dvě parkovací místa pro imobilní občany. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení, oslunění 

Počet podlaží: 3 

Obestavěný prostor domu:     6835,5 m
3
 

Užitná plocha:     1.PP   90,68 m
2
 

         1.NP 529,68 m
2
 

         2.NP 541,43 m
2
 

Užitná plocha budovy celkem:           1 161,79 m
2
 

Zpevněné plochy:  

Asfaltové:       710 m
2
 

     Zámková dlažba pochozí:    580 m
2
 

     Zámková dlažba pojížděná:    119 m
2
 

Celkem:      1 409 m² 

Bilance ploch: 

Zastavěná plocha :   608,91 m² 12% 
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Zpevněné plochy :  1 409 m² 27,7% 

Zatravněný terén:   3 038,96 m² 60,3% 

Celkem (plocha parcely)  5 056,87 m² 100% 

 Budova je orientovaná na jižní stranu, celá jižní fasáda je zešikmená aby v letních 

měsících nepropouštěla tolik slunečních paprsků a zbytečně nepřehřívala objekt více než je 

nezbytně nutné, a v zimním období kdy je slunce níže tak aby zase naopak propouštěla co 

nejvíce slunečních paprsků. 

 V ostatních místnostech bude navrženo dostatečné umělé osvětlení, to ale není 

předmětem bakalářské práce. 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

d1)  Příprava území a územní práce 

 

Z dotčené plochy pozemku bude stažena ornice a bude deponována na pozemku pro 

využití při finálních terénních úpravách. Výkopy budou prováděny mechanicky. 

Objekt bude založen na základových pasech. 

Mělké krátkodobé výkopy v soudržné zemině mohou být se svislými stěnami. Hlubší a 

dlouhodobější výkopy budou ošetřeny proti sesuvu dle doporučení geologa. Do zemních 

konstrukcí nebo k hutnění pod podlahy bude použit materiál dle doporučení geologa. 

Obecně jsou zeminy podloží staveniště namrzavé a citlivé na zamokření. Proto je třeba 

veškeré práce při zakládání, především pak u plošných konstrukcí a při konečných 

terénních úpravách, podřídit klimatickým vlivům. Pro výkop rýh pro základové pasy platí 

zásady, které je nutno dodržet z důvodu, že největší část sednutí a eventuálních poruch 

základových konstrukcí vzniká právě v základové spáře: 

Základová spára musí být odkryta tak, aby nedošlo k jejímu poškození nakypřením 

stavebními mechanismy. 
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Základová spára může být za příznivých klimatických podmínek po odkrytí ihned 

vybetonována nebo zakryta vrstvou hutněného suchého betonu (tato vrstva může sloužit 

jako podkladní beton). 

Základová spára nesmí přezimovat. Pokud dojde k rozbřednutí zemin v základové 

spáře, musí být tyto zeminy ze základové spáry odstraněny a nahrazeny únosnou vrstvou 

betonu. 

Povrchová voda musí být odvedena z dosahu zhutněného okolí základů tak, aby se 

zamezilo jejímu vniknutí do podzákladí stavby 

 

d2)  Základy 

 

Pro založení objektu byly vybrány základové pásy a budou sahat do nezámrzné 

hloubky to znamená minimálně 1 050 mm. Výkopy se budou prováděné strojně. Šířka 

základových pásu je proměnlivá, vždy je ale o 150 mm na každá straně širší než nosná 

stěna která na něm stojí. U skeletová části jsou navrženy taktéž pásy a i zde jsou o 200 

mm na každé straně. Mezi tyto pásy bude provedena betonáž které nám vytvoří 

vodorovnou vrstvu společně se základovými pásy a bude v tloušťce 150 mm. Pod touto 

betonáži bude nasypána štěrková vrstva frakce 32 – 63 mm, táto vrstva bude mít tloušťku 

130 mm. Pod touto vrstvou bude rostlý terén který bude zhutněn na požadovanou hodnotu 

kterou staví geolog po provedeném průzkumu před započetím stavebního procesu. 

Základové konstrukce jsou z betonu c20/25 XC2 

 

d3)  Svislé nosné konstrukce 

 

 Svislou konstrukci v řešené části objektu tvoří monolitické železobetonové zdivo 

společně se třemi sloupy. Nosné stěny jsou zhotoveny z betonu C30/37 XC2 a jsou šířky 

300 mm. Nad otvory je betonová výztuž zesílena a vytvořena armatura překladu. Sloupy 

jsou čtvercového půdorysu, rozměrů 300 x 300 mm a 400 x 400 mm, jeden sloup je 

vytvořen atypický z důvodu konstrukce, které probíhá nad ním. Obvodové nosné stěny 

jsou zatepleny systémem ETICS, a je zde použit polystyrén tloušťky 200 mm  
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Skladba obvodové nosné stěny (O1): 

 Název prvku:      tloušťka [mm]: 

Vnitřní omítka, Baumit MPI25L     10 

Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt  

Nosná konstrukce, Betonová stěna     300 

Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

   Bituménová stěrková hmota              2 x 3 

   PUR lepidlo Insta-Stik 

   Tepelná izolace, Synthos XPS Prime 30 L   120 

Geotextilie 300g/m
2
  

   Celková tloušťka konstrukce:    436 mm 

 

Skladba obvodové nosné stěny (O2): 

 Název prvku:      tloušťka [mm]: 

Keramický obklad        7  

Weber.for klasik        4 

Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

Nosná konstrukce, Betonová stěna     300 

Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

   Bituménová stěrková hmota              2 x 3 

   PUR lepidlo Insta-Stik 

   Tepelná izolace, Synthos XPS Prime 30 L   120 

Geotextilie 300g/m
2
  

   Celková tloušťka konstrukce:    437 mm 
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Skladba obvodové nosné stěny (O3): 

 Název prvku:      tloušťka [mm]: 

Keramický obklad        7  

Weber.for klasik        4 

Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

Nosná konstrukce, Betonová stěna     300 

Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

   Lepící stěrka, Baumit StarContact        4 

   Tepelná izolace, EPS Styrotrade 70 F   200 

Lepící stěrka, Baumit StarContact          4 

   Síťovina, Baumit StarTEX 

Lepící stěrka, Baumit StarContact          4 

   Akrylátová venkovní omítka, Baumit Silikattop (R2)        3 

Celková tloušťka konstrukce:     526 mm 

Skladba obvodové nosné stěny (O4): 

 Název prvku:      tloušťka [mm]: 

Vnitřní omítka, Baumit MPI25L    10  

Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt  

Nosná konstrukce, Betonová stěna     300 

   Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt 

   Lepící stěrka, Baumit StarContact        4 

   Tepelná izolace, EPS Styrotrade 70 F   200 

Lepící stěrka, Baumit StarContact          4 

   Síťovina, Baumit StarTEX 

Lepící stěrka, Baumit StarContact          4 

   Akrylátová venkovní omítka, Baumit Silikattop (R2)        3 

Celková tloušťka konstrukce:     525 mm 
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Skladba vnitřní nosné stěny (O6): 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

Vnitřní omítka, Baumit MPI25L    10  

Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt  

Nosná konstrokce, betonová stěna 

Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt  

Vnitřní omítka, Baumit MPI25L    10 

Skladba vnitřní nosné stěny (O7) 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

Keramický obklad        7 

Lepící stěrka, Weber.for klasik, lepící tmel     4  

Penetrační nátěr, Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

Nosná konstrokce, betonová stěna 

Penetrační nátěr, Baumit Betonkontakt  

Vnitřní omítka, Baumit MPI25L    10 

 Skladba vnitřní nosné stěny (O8) 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

Keramický obklad        7 

Lepící stěrka, Weber.for klasik, lepící tmel     4  

Penetrační nátěr, Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

Nosná konstrokce, betonová stěna 

Penetrační nátěr, Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

Lepící stěrka, Weber.for klasik, lepící tmel     4  

Keramický obklad        7 

 

d4)  Svislé nenosné konstrukce 

 

 Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi PORFIX, 

různými tloušťkam. 
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d5) Vodorovné nosné konstrukce 

 

Objekt je třípodlažní, jedno podlaží je pod terénem, ostatní dvě jsou umístěna nad 

terén. Nosná konstrukce podlahy na zemině v 1.NP je tvořena podkladní betonovou 

deskou tl. 150 mm provedenou mezi základovými pásy, to samé je i u 1.PP . Nosná 

konstrukce stropu a střechy bude tvořena železobetonovou deskou tl. 250 mm vyztuženou 

2 x KARI síťí ∅10 a oka 150 x 150 mm při spodním okraji desky, nad sloupy bude 

vyztuže navíc proti propíchnutí dalšími dvěmi vrstvami. 

Skladba podlahy na terénu (P1): 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

  Epoxidový nátěr Sopox Dicksiegel 

  Epoxidová penetrace 

  Anhydritová směs        50 

  PE fólie separační        0,075 

  Styrotrade EPS 200S      150 

  ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL 

  Podkladní beton      150 

  Štěrkový násyp      130 

  Hutněná plan 

 

Skladba podlahy na terénu (P3): 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

 Cemento-epoxidová stěrka        8 

 Epoxidová penetrace 

 Anhydritová směs         50 

 PE fólie separační        0,075 

 Styrotrade EPS 200S      150 

 ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL 

 Podkladní beton      150 

 Štěrkový násyp      130 

 Hutněná plan 

 



49 
Bakalářská práce – Pinďák Miroslav,   VŠB-TU OSTRAVA 

Skladba stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce je tvořena pouze ŽB deskou, ze spodní části je 

pohledově krytá sádrokartonovým podhledem.  

 

d6) Schodiště 

 

V objektu se nachází tři schodiště, jedno schodiště je pro techniky obsluhující a 

opravující technické zařízení budovy které se nachází v suterénu. Toto schodiště bude 

využíváno zřídka kdy, proto je i tak navrženo, bez podesty šířka schodiště je 1 700 mm, 

23 schodišťových stupňů s výškou 185 mm, délka stupně je 240 mm. Další schodiště 

slouží personálu restaurace, zde se nachází i potřebná podesta, toto schodiště vede z 1.NP 

do 2.NP. šířka schodiště je 1 700 mm, nachází se zde  24 schodišťových stupňů s výškou 

183 mm a délkou 257 mm, oboje toto schodiště tě prefabrikované. Poslední schodiště 

v objektu je skleněné s ocelovou nosnou konstrukcí toto schodiště není předmětem 

bakalářské práce. 

 

d7) Nosná konstrukce střešních pláště 

Nosná konstrukce stropu a střechy bude tvořena železobetonovou deskou tl. 250 mm 

vyztuženou 2 x KARI síťí ∅10 a oka 150 x 150 mm při spodním okraji desky, nad sloupy 

bude vyztuže navíc proti propíchnutí dalšími dvěmi vrstvami. 

 

d8) Skladba střešního pláště 

Skladba střešního pláště (S1): 

Název prvku:      tloušťka[mm]: 

  FATRAFOL 810         2 

  FILTEK 300g/m
2
 

 Styrotrade EPS 150S      100 

Styrotrade EPS 150S      200 

 GLASTEK AL 40 MINERAL        4 

 DEKPRIMER – penetrační emulze 

 ŽB deska       250 
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Celková tloušťka konstrukce:     556 mm 

Vrstvy EPS musí být převázány přes sebe, aby byla eliminovány tepelné 

mosty. 

 

d9) Překlady 

 

 Překlady jsou navrženy pouze v svislých nenosných konstrukcích, a detailně 

rozepsány ve výpisu překladů. V nosných konstrukcích je betonová výztuž zesílena a 

vytvořena armatura překladu. 

d10) Podhledy 

 

Podhled je zavěšen na kostrukci stropu. Je tvořen sádrokartonovou deskou RIGIPS 

MA (DF) o tloušťce 12,5 mm, která je upevněna na dvouúrovňový křížový rošt tvořen 2x 

RigiProfil UD. Pro odhlučnění od TZB je zde ještě izolace URSA PURE 39 RN SILVER 

tloušťky 60 mm. 

 

d11) Podlahy 

 V 1.NP je v podlaze vložena tepelná izolace Styrotrade EPS 200S v tloušťce 150 mm 

z důvodu zateplení objektu a možnosti vedení teplovzdušného vytápění v podlaze. V 2.NP 

je z téhož samého důvodu položena tepelná izolace Styrotrade EPS 200S ae v tloušťce 100 

mm a navíc je zde ještě jako Kročejova izolace Isover T-N v tloušťce 30 mm. Na těchto 

tepelných izolacích je položena PE fólie separační o tloušťce 0,075 mm a dále je celá 

plocha zalita betonovou mazaninou o tloušťce 50 mm. 

 Nášlapná vrstva se zde liší podle funkčnosti místnosti a je specifikována v legendě 

místností. 

. 

d12) Omítky 

 

Pro vnitřní omítky je zvolen prvek Baumit MPI 25 L o tloušťce 10 mm který bude dále 

opatřen bílím nátěrem. 

Na venkovní fasádě na zateplovacím systému ETICS je navržen Baumit Silikattop 

(R2) šedé barvy. 
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d13) Obklady 

 

Obklady svislých konstrukcí jsou navrženy pouze v interiér a to v místnostech kde se 

nachází sociální zařízením, v kuchyni, ve skladovacím prostoru. Více specifikované 

v půdoryse a v legendě místností. 

 

d)14 zpevněné venkovní plocha 

V exteriéru se nachází zámková dlažba pochozí, pojížděná a asfaltový povrch. Skladby 

těchto povrchů nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Zpevněné plochy:  

Asfaltové:    710 m
2
 

     Zámková dlažba pochozí: 580 m
2
 

     Zámková dlažba pojížděná: 119 m
2
 

Celkem:      1 409 m² 

 

d15) Truhlářské výrobky 

 truhlářské výrobky jsou pouze 2 a jedná se o stavební hranol o rozměrech 140x140 

mm délky 600 mm, a stavební hranol 80x60 mm. Oba hranoly jsou smrkové, a detailněji 

popsány ve výpisu truhlářských prvků. 

 

d16) Klempířské výrobky 

 

Veškeré klempířské prvky jsou ve výpisu klempířských prvků, včetně rozvinuté šířky. 

Klempířské prvky jsou z materiálu dle výpisu prvků (lakovaný hliník). Dodavatel musí 

dodržet technologické předpisy pro zpracování dané výrobcem zvoleného plechu. 
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d17) Zámečnické výrobky 

 

Zámečnické výrobky jsou detailně popsány ve výpisu zámečnických prvků, jedná se 

pouze o venkovní schodiště se zábradlím, dále zábradlí na rampě, a nakonec o výpis 

jednotlivých prvků ze kterých se skládá venkovní zastřešení. 

 

d18) Malby a nátěry 

 

Malby a nátěry jsou prováděny pouze v interiéru, veškeré malby jsou pouze bílou 

barvou, jedná se o nátěry podhledů a stěn. Jinak se na objektu nenachází prvky na kterých 

by bylo nutné provést nátěr. 

 

d19) Venkovní úpravy 

 

Na pozemku budou potřeba výrazné terénní úpravy, z důvodu podsklepení a částečné 

vsazení objektu do terénu. Většina zeminy bude opět použita na zahrnutí objektu a úpravě 

terénu okolo objektu. Přebytek zeminy bude odvezen na místo, které investor předem 

zajistí, náklady na odvoz budou hrazeny zvlášť a nejsou zahrnuty co rozpočtu. 

 

d)20 Vnější výplně otvorů 

 Okna budou provedeny z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem. Velikost 

oken včetně způsobu otevírání viz výkresová dokumentace.  

Zasklení: trojsklo 

Barevnost rámu: bílý/černohnědá (vnitřní/vnější) 

Vstupní dveře a lehký obvodový plášť budou provedeny z hliníkového profilu. 

Zasklení: trojsklo 

Barevnost rámu: bílý/černohnědá (vnitřní/vnější) 
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d)21 Vnitřní výplně otvorů 

Vnitřní zárubně jsou Obvodové, hliníkové výrobce Hörmann, dveře jsou tvořeny 

trubkovou dřevotřískovou výplní, výrobce Hörmann. Velikost, otevíravost a materiál 

dveří viz Výpis Vnitřní výplně. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

Použité obvodové konstrukce byly posouzeny v programu TEPLO 2010, a splnily tepelně 

technické požadavky. 

 

f) Způsob založení 

 

V rámci bakalářské práce je založení objektu navrženo na základových pásech. Přesný 

způsob založení nemůže být navržen z důvodu absence geologických průzkumů a 

únosnosti zeminy. Čili není předmětem bakalářské práce 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá většího negativního vlivu na životní prostředí. Odpadní splaškové vody 

jsou odváděny kanalizačním řadem obce. Vytápění bude zajištěno teplovzdušným systém 

s rekuperací tepla, ATREA. Vlastní provoz objektu neobsahuje větší zdroj hluku a 

škodlivin. Pro výstavbu jsou použity stavební materiály, které zvláštním způsobem 

neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené 

skládky. 

Osazení objektu respektuje odstupové vzdálenosti vůči sousedním objektům i k 

společné hranici pozemku. 

Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby nezasahuje do požárně otevřených 

ploch sousedních objektů ani neleží v požárně nebezpečném prostoru objektů sousedních. 

Požárně nebezpečný prostor od RD nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora 
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h) Dopravní řešení 

Napojení je umožněno z přilehlé komunikace pro návštěvníky to bude na 

severovýchodní straně, pro zaměstnance to bude na severozápadní straně. Výjezdy na 

pozemní komunikaci splňují požadavky normy na rozhledové poměry. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

 

Radonové riziko:   nízké 

Seizmicita území:   ne 

Poddolované území:   ne 

Projekt zohledňuje výše uvedené negativní vlivy. Ochrana proti radonu je řešena v 

rámci hydroizolačního opatření. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009, o technických 

požadavcích na stavby. Při realizaci je zhotovitel stavby povinen dbát na dodržování 

všech platných bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů, zejména 

dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

E Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Předmětem bakalářské práce jsou pouze podklady pro vytyčovací výkres značeny 

E.1.1. Přímý vytyčovací výkres není předmětem bakalářské práce. 

  

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

 Není předmětem bakalářské práce 
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5. Závěr 

Předmětem řešení této práce byla část atypické novostavby restaurace v Ostravě-

Porubě, jejíž studie byla vypracována v Ateliérové tvorbě II. Rozsah práce byl stanoven 

v zadání bakalářské práce a vedoucím architektem. Při vypracovávání jsem spolupracoval 

s odborníky v různých oborech. V této práci jsem využil a dále rozvinul vědomosti nabyté 

studiem a praxi v oboru stavebnictví.  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodové nosné stěny – O1  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  3,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vnitřní omítka, Baumit MPI25L  0,010       0,800     10,0 
   2  Nosná konstrukce, Betonová stěna  0,300       1,430     23,0 
   3  Bituménová stěrková hmota 2x   0,006       0,210   280,0 
   4  Synthos XPS Prime 30 L   0,120       0,034   100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,542+0,000 = 0,542 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodové nosné stěny – O2  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  3,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Keramický obklad  0,007       1,010   200,0 
   2  Weber.for klasik, lepící tmel  0,004       0,800     50,0 
   3  Nosná konstrukce, Betonová stěna  0,300       1,430     23,0 
   4  Bituménová stěrková hmota 2x  0,0031       0,210   280,0 
   5  Synthos XPS Prime 30 L  0,120       0,034   100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,542+0,000 = 0,542 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

  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  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodové nosné stěny – O3  
 

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Keramický obklad   0,007       1,010   200,0 
   2  Weber.for klasik, lepící tmel   0,004       0,800     50,0 
   3  Nosná konstrukce, Betonová stěna  0,300       1,430     23,0 
   4  Baumit lep. stěrka (Baumit StarComtact) 0,004       0,800     50,0 
   5  Rigips EPS 70 F Fasádní  0,200       0,039     20,0 
   6  Baumit lep. stěrka (Baumit StarComtact) 0,008       0,800     50,0 
   7  Baumit Silikattop (R2)  0,003       0,700   121,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  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. 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: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0097 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4598 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodové nosné stěny – O4  
 

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vnitřní omítka, Baumit MPI25L   0,010       0,800     10,0 
   2  Nosná konstrukce, Betonová stěna  0,300       1,430     23,0 
   3  Baumit lep. stěrka (Baumit StarComtact)  0,004       0,800     50,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní  0,200       0,039     20,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit StarComtact) 0,008       0,800     50,0 
   6  Baumit Silikattop (R2)   0,003       0,700   121,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  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. 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: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0133 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4530 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba podlahy – P1  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Epoxidový nátěr Stopox Dicksiegel   0,0002       0,210     78440,0 
   2  Anhydritová směs   0,050       1,200            20,0 
   3  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 
   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1)   0,150       0,034            40,0 
   5  Elastek 50 Special Mineral   0,004       0,210     28000,0 
   6  Podkladní beton  0,150       1,230            17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 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 =   7,09 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba podlahy– P3   
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Cemento-epoxidová stěrka   0,008       0,200     10000,0 
   2  Anhydritová směs   0,050       1,200            20,0 
   3  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 
   4  Rigips EPS 200 S Stabil    0,150       0,034            40,0 
   5  Elastek 50 Special Mineral   0,004       0,210     28000,0 
   6  Podkladní beton   0,150       1,230           17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 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: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,20 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba střešního pláště – S1  
 

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
   

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

   1  Železobeton    0,250       1,430            23,0 
   2  Glastek al 40 mineral   0,0035       0,210   370000,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil   0,300       0,035            30,0 
   4  Fatrafol 810   0,002       0,350     24000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  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 =   0,13 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: 0,079 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0390 kg/m2,rok 
 

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