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Anotace: 

DURAJ Michal, Administrativní budova Opavská, Bakalářská práce, VŠB - TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, 70 str., 2014, vedoucí práce: Ing. arch.Václavík 

Radim. 

Bakalářská práce s názvem „Administrativní budova Opavská“ řeší návrh části 

objektu  pro občanskou vybavenost jako výsledek urbanistické studie změny koordinace 

provozu a užívání ulice Opavská v Ostravě – Porubě a Ostravě Pustkovci, okres Ostrava, 

Moravskoslezský kraj, od křižovatky s ulicí 17. Listopadu v Ostravě – Porubě, okres Ostrava, 

Moravskoslezský kraj, po hranici s obcí Velká Polom, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj. 

Při návrhu budovy se vycházelo z výše zmíněné urbanistické studie, orientace vůči ulici 

Opavská, osazení stavby do terénu a konceptu. 

 

Anotation : 

DURAJ Michal, Office building Opavská, Bachelor project, VŠB – TU Ostrava, Faculty of 

Civil Engineering, Department of Architecture, 70 p.., Project head : Ing. arch. Václavík 

Radim. 

 The Bachelor thesis entitled "Administrative building Opavska"  design a proposition 

of the part of the building for the amenities of urban studies as a result of change in the 

coordination of the traffic and use of the street Opavská in Ostrava - Poruba and Ostrava -  

Pustkovec, district Ostrava, Moravian-Silesian region, from the intersection with the street on 

November the 17
th

 in Ostrava - Poruba, district Ostrava, Moravian-Silesian region, along the 

border with the Velka Polom municipalitie, district Ostrava, Moravian-Silesian region. The 

design of the building was based on  the above-mentioned urban studies, orientation to the 

street Opavská, marking the house to the ground and the concept.  
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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) 
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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: 

EPS  -  expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polstyren 

DN - dimenze potrubí 

NN - nízké napětí 

mm - milimetry 

m - metry 

ŽB -  železobeton 

č.p. - číslo parcely 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

tl. - tloušťka 

Sb. - sbírka 

NP - nadzemní podlaží 

PP - podzemní podlaží 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

SO - stavební objekt 

TZB  -  technická zařízení budov 
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1. Úvod 

Bakalářská práce řeší návrh studie a projektové dokumentace pro provádění staveb 

občanského vybavení na ulici Opavská, v městské části Ostrava – Pustkovec, okres Ostrava, 

Moravskoslezský kraj. 

Bakalářská práce je vypracována na základě urbanistické studie změny koordinace 

provozu a užívání ulice Opavská v městské části Ostravě – Porubě a Ostravě – Pustkovci, 

obec  Ostrava,  Moravskoslezský kraj,  jakožto podkladu pro vypracování architektonické 

studie, jejíž účelem bylo vytvořit návrh a řešení jednoho z objektů, který byl výsledkem 

urbanistické studie. 

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. 

Poslední částí je specializace oboru pozemního stavitelství. Je v ní řešen detail vpusti 

inverzní střechy. 
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2. Urbanistická studie 

 Urbanistická studie byla zaměřena na změnu koordinace provozu a užívání ulice 

Opavská procházející městskými částmi Ostrava – Poruba a Ostravě – Pustkovec, obec 

Ostrava, Moravskoslezský kraj od křižovatky s ulicí 17. Listopadu v městské části Ostrava – 

Poruba, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj až po hranici města Ostrava, okres Ostrava, 

Moravskoslezský kraj s obcí Velká Polom nacházející se v okrese Ostrava, Moravskoslezský 

kraj v závislosti na vybudování obchvatu obce Velká Polom, okres Ostrava,  

Moravskoslezský kraj, prodloužením silnice Rudná ( I/11).  

3. Architektonická studie 

V předmětu Ateliérová tvorba II byla vypracována studie administrativní budovy, 

která byla následně detailněji rozvedena v předmětu Ateliérová tvorba Va do fáze 

dokumentace pro stavební povolení a v rámci bakalářské práce až do dokumentace pro 

provádění staveb. Z architektonického hlediska se jedná o novostavbu  administrativní 

budovy. Administrativní budova je stupňovitá stavba s dvěma podzemními podlažími a 

jedenácti nadzemními podlažími. Zastřešení jednotlivých částí je řešeno plochými střechami. 

Obvodové stěny jsou tvořeny prosklenými a provětrávanými dřevěnými fasádami 

z ošetřované severské borovice. Součástí Administrativní budovy jsou dvoupodlažní 

nadzemní garáže, které ale nejsou částí pro řešení této bakalářské práce. Hlavní vstup do 

objektu je umístěn na jihovýchodní straně od křižovatky ulice Marty Krásové, městská část 

Ostrava – Pustkovec, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj a ulice Opavská, městská část 

Ostrava – Poruba a Ostrava - Pustkovec, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj a ulice 

Opavská. Řešenou částí  bakalářské práce je 1. PP a 1. NP tohoto objektu. V 1. PP se nachází 

prostory pro zaměstnance, recepce, technické prostory pro úklid, wc, a wc pro invalidy. V 1. 

NP se nachází prostory pro zaměstnance, wc, technické místnosti pro úklid a prostor pro 

minikavárnu či občerstvení. Ve zbylých podlažích jsou umístěny kancelářské prostory, wc a 

technické prostory pro úklid. Komunikace mezi podlažími zajišťuje hlavní schodiště a dva 

výtahy. Součástí je rovněž vedlejší schodiště. Každým podlažím je vedena šachta TZB. 
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4. Textová část 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Administrativní budova Opavská 

( Office building Opavská) 

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

ulice Opavská, Ostrava, 708 00, č.p. 4838/1 

č.p. 4838/1 

katastrální území Ostrava –Pustkovec, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj, 715301 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

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

 Statutární Město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 

 tel.: 599 444 444 

 

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 

 Duraj Michal  („projektant“) 

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

 Markova 2943/26, 700 30, Ostrava 

 e-mail: durajmichal@seznam.cz 

 tel.: +420 728 006 030 
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 Ing. arch. Radim Václavík  („vedoucí práce“) 

  

 Ing. Rykalová Eva   („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. 

Architektonická studie: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba II 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Václavík Radim 
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Dokumentace pro stavební povolení: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Miloslav Šindel 

c) Další podklady 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na parcele s parcelním číslem 4838/1 v katastrálním území 

Ostrava – Pustkovec, okres Ostrava,  Moravskoslezský kraj 

 

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území není v ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešenou lokalitu odvodňuje Pustkovecký potok, poslední pravý přítok řeky Opavy 

před soutokem s řekou Odrou, která ústí do Baltského moře 

 

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 

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 
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Návrh řešení objektu a jeho umístění na parcelu je výsledkem urbanistické studie za 

předpokladu úpravy parcelace území a stávajících objektů. 

 

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 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

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

Parcela číslo 4838/1, 4838/2,4838/3,4838/4,4838/5, K.ú. Ostrava – Poruba. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Projekt novostavby administrativní budovy za účelem vytvoření kancelářských prostor 

pro administrativu. 

  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

Objekt není v ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Vypracování návrhu a projektové dokumentace probíhalo v souladu se současně 

platným stavebním zákonem 183/2006 Sb., vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006 

Sb., vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb., vyhláškou o 

technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb., vyhláškou o obecných technických 

požadavcích na výstavbu 502/2006 Sb., vyhláškou o o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. a nařízení vlády o stanovení 

podmínek ochrany zdraví při práci 361/2007 Sb. 

 

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.) 

Předmětem této bakalářské práce je 1. PP a 1.NP. Přilehlé dvoupodlažní garáže nejsou 

předmětem řešení bakalářské práce, pouze jejich část přiléhající k administrativní budově 

zahrnující vstupy, prostory pro zaměstnance a wc pro invalidy.  Celková zastavěná plocha 

činí 6 805 m
2
 včetně všech třinácti podlaží a nadzemních garáží. Zastavěná plocha 

řešených částí činí 1571 m
2
. Obestavěný prostor řešené části je 6 503m

3
. Užitná plocha 

řešené části je 1 087,11 m
2
. Užitná plocha 1. PP je 662,43 m

2 
a užitná plocha 1. NP je 

424,68 m
2 

.. Plocha stavebního pozemku na parcele č. 3484/1 je 4 485 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.) 

Energie budou pokryty přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě pod 

přilehlou komunikací. Odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací pomocí 

přípojky vedené pod přilehlou komunikací. Dešťová voda bude odváděna do dešťové 

kanalizace umístěné podél přilehlých komunikací. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
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Předpokládané započetí výstavby objektu administrativní budovy je plánováno na 31. 

října 2014. Stavba bude provedena v rámci dvou etap. Předpokládané dokončení a předání 

stavebního díla je 5. května 2016.  

 

k) Orientační náklady stavby 

 Orientační náklady nebyly stanoveny, neboť předmětem bakalářské práce je jen část 

objektu. 

  

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

 

SO 01  –  Administrativní budova – 1.PP, 1.NP – řešená podlaží 

SO 02 –  Nadzemní garáže, vstupy, wc invalidé a prostory pro  

zaměstnance :   řešená část – vstupy , wc invalidé, prostory pro                           

zaměstnance. 

SO 03 –  zpevněné plochy 

SO 04 –  zatravněné plochy  

SO 05 –  komunikace 

SO 06 –  schodiště 

SO 07 –  přípojka elektrické energie 

SO 08 –  přípojka vodovodu 

SO 09 –  přípojka splaškové kanalizace 

SO 10 –  přípojka dešťové kanalizace 

SO 11 –  opěrná zeď 

   

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcelas číslo 3848/1 v celkové výměře  4 485m
2
 je vedena jako zemědělský půdní 

fond. Byla podána žádost o úpravu směrné části Územního plánu města Ostravy. Změna 

na stavební parcelu. Z jihozápadní strany přiléhá k pozemku parcela č. 4408/99 na níž je 



 

 

Duraj Michal 
 

26 

umístěna komunikace a silnice III. třídy. Z jihovýchodní strany k pozemku přiléhá parcela 

č. 4408/99 na níž je umístěna komunikace a silnice III. třídy. Z jihozápadní a 

severozápadní strany k pozemku přiléhá parcela č. 4489/1 na níž je umístěna komunikace 

a silnice II. třídy. Ze severovýchodní strany k pozemku přiléhá parcela č. 1643/28, 

zemědělský půdní fond, v urbanistické studii zastavěna. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Lokalita je vedena jako oblast nepoddolovaná, s nízkou úrovní výskytu radonu a bez 

rizika sesuvů. Nejbližším vrtem bylo zjištěno pískové a štěrkové podloží, avšak vrt byl 

veden mimo zájmovou oblast v zavodněné oblasti lesa.    

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Lokalita není umístěna v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu 

 

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

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území ani v území s možným 

rizikem sesuvů půdy.  

 

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

v území 

Plánovaná výstavba objektu administrativní budovy nebude negativně ovlivňovat 

okolní stavby a pozemky a nespadá do žádné významnější odtokové oblasti.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice a kácení dřevin jsou v rámci výsledku urbanistické studie na 

zastavění zájmové oblasti nutné. Na parcele 4838/1 spadající pod zemědělský půdní fond 

jsou umístěny ovocné a okrasné dřeviny. Stávající objekty jsou tvořeny zahradními 

domky. Vše podléhá územnímu řízení. 

 

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

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
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Plánovaná stavební parcela je v současnosti vedena jako zemědělský půdní fond a 

z tohoto hlediska je nutné zažádat o změnu využití území pro účely výstavby. Vše podléhá 

územnímu řízení. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Parcela je napojena na komunikaci III. třídy vedené na ulici Marty Krásové jenž je 

napojena na komunikaci II: třídy na ulici Opavská. Obě komunikace byly upravovány 

v urbanistickém řešení oblasti viz. bod 2. „Urbanistická studie“. Technická infrastruktura 

( vodovodní, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, elektrická síť ) bude vedena zemí 

pod komunikací na parcele č. 4408/99 do suterénu budovy odkud bude rozváděna do 

jednotlivých podlaží. Rozvody sítí , respektive přípojky budou dimenzovány na základě 

odpovídající spotřeby. Plynová přípojka nebude zřízena. V přiléhající komunikaci je 

vedena vodovodní síť DN 150 a splašková kanalizace DN 300.  

 

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

Předpoklad pro začátek stavebních prací je stanoven na 31.října 2014. Předpokládané 

dokončení stavby je stanoveno na 5. Května 2016. Momentálně není stavba vázána 

žádným věcným ani časovým břemenem ani žádnou související, vyvolanou ani 

podmiňující investicí. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Předmětem řešení bakalářské práce je část stavby třinácti podlažní administrativní 

budovy. Účelem stavby je vytvoření kancelářských prostor pro administrativu. Řešenou 

částí 1. podzemní podlaží a 1. nadzemní podlaží. K administrativní budově přiléhá 

dvoupodlažní nadzemní garáž. Součástí objektu pro nadzemní parkování jsou místnosti 

vstupů, wc pro invalidy a prostory určené pro zaměstnance. Tato část spojuje 

administrativní budovu s garážemi a spadá do řešení bakalářské práce.  

 

 1. PP má užitnou plochu 666,43 m
2
. V tomto podlaží se nachází hlavní vstup umístěn 

na jihozápadní straně otevřené do venkovního prostoru směrem k ulici Marty Krásové a 
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ulici Opavská. Dále je zde umístěna recepce, prostory pro zaměstnance, wc pro 

zaměstnance, wc pro invalidy, místnosti ostrahy a vrátnice příjezdu do garáží, technická 

místnost pro úklid. 1. NP je spojeno s 1. PP a jeho užitná plocha je 424,68 m2. Je zde 

umístěn prostor pro minikavárnu či občerstvení, wc, prostory pro zaměstnance a technické 

prostory pro úklid.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistická studie byla zaměřena na změnu koordinace provozu a užívání ulice 

Opavská procházející městskými částmi Ostrava – Poruba a Ostravě – Pustkovec, obec 

Ostrava, Moravskoslezský kraj od křižovatky s ulicí 17. Listopadu v městské části Ostrava 

– Poruba, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj až po hranici města Ostrava, okres 

Ostrava, Moravskoslezský kraj s obcí Velká Polom nacházející se v okrese Ostrava, 

Moravskoslezský kraj v závislosti na vybudování obchvatu obce Velká Polom, okres 

Ostrava,  Moravskoslezský kraj prodloužením silnice Rudná ( I/11). Samotný objekt byl 

v rámci urbanistické studie podroben práci se stoupajícím respektive klesajícím terénem, 

tak aby byl objekt otevřen do prostoru hned v několika úrovních. 

 

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

 Z architektonického hlediska se jedná o novostavbu  administrativní budovy. 

Administrativní budova je stupňovitá stavba s dvěma podzemními podlažími a jedenácti 

nadzemními podlažími. Řešenou částí je 1. podzemní podlaží a 1. nadzemní podlaží. 

K administrativní budově přiléhá dvoupodlažní nadzemní garáž. Součástí objektu pro 

nadzemní parkování jsou místnosti vstupů, wc pro invalidy a prostory určené pro 

zaměstnance. Tato část spojuje administrativní budovu s garážemi a spadá do řešení 

bakalářské práce. Hlavní architektonickým prvkem je gradace. 

 

 1. PP má užitnou plochu 666,43 m
2
. V tomto podlaží se nachází hlavní vstup umístěn 

na jihozápadní straně otevřené do venkovního prostoru směrem k ulici Marty Krásové a 

ulici Opavské. Dále je zde umístěna recepce, prostory pro zaměstnance, wc pro 

zaměstnance, wc pro invalidy, místnosti ostrahy a vrátnice příjezdu do garáží, technická 

místnost pro úklid. 1. NP je spojeno s 1. PP a jeho užitná plocha je 424,68 m2. Je zde 
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umístěn prostor pro minikavárnu či občerstvení, wc, prostory pro zaměstnance a technické 

prostory pro úklid.  

Komunikace mezi podlažími zajišťuje hlavní schodiště a dva výtahy. Součástí je 

rovněž vedlejší schodiště. Každým podlažím je vedena šachta pro rozvod sítí a 

klimatizace. 

Střechy jednotlivých podlaží jsou jednoplášťové ploché inverzní, zatížené kačírkem. 

Obvodové konstrukce jsou rozděleny do tří částí. Konstrukce po úrovní terénu sestávající 

z hydroizolace, extrudovaného polystyrenu a monolitické železobetonové konstrukce. 

Obvodový plášť v nadzemní části je tvořen provětrávanou dřevěnou fasádou. Použitým 

materiálem jsou zde obklady ze severské borovice Thermo D. Třetím typem jsou 

prosklené fasády z hliníkových rámů MB-SR 50 firmy Aluprof navržené na odpovídající 

rozměry. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Jedná se o objekt občanského vybavení. V budově se nenacházejí žádné výrobní 

prostory. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Stavba splňuje veškeré aspekty pro bezbariérový přístup do staveb občanského Stavba 

splňuje veškeré požadavky pro bezbariérový přístup pro stavby občanského vybavení dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavební řešení jsou navržena tak, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. 

Veškeré instalace a postupy jsou navrženy tak, aby odpovídaly současným bezpečnostním 

standardům dle ČSN.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
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a) Stavební řešení 

Stavba je založena na základové desce tloušťky 600 mm a 40 mm  z důvodu vysokého 

a nerovnoměrného zatížení podlažími. Stavba je založena v nezámrzné hloubce. Nosný 

systém je monolitický skeletový v kombinaci s železobetonovými stěnami. Stropy jsou 

tvořeny deskami o tloušťce 250 mm křížem vyztuženými. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je založena na základové desce tloušťky 600 mm z důvodu vysokého zatížení 

podlažími. Stavba je založena v nezamrzne hloubce. Nosný systém je monolitický 

skeletový v kombinaci s železobetonovými stěnami. Průvlaky mají rozměry 500 x 550 

mm. Sloupy jsou železobetonové kruhového půdorysu o průměru 500 mm. Nosné 

železobetonové jsou v místech napojení sloupů rozšířeny a opatřeny výztuží. Příčky jsou 

zděné z cihel Ytong různých rozměrů. Stropy jsou tvořeny deskami o tloušťce 250 mm 

křížem vyztuženými. Střechy jednotlivých podlaží jsou jednoplášťové ploché inverzní, 

zatížené kačírkem. Obvodové konstrukce jsou rozděleny do tří částí. Konstrukce pod 

úrovní terénu sestávající z hydroizolace, extrudovaného polystyrenu a monolitické 

železobetonové konstrukce. Obvodový plášť v nadzemní části je tvořen provětrávanou 

dřevěnou fasádou s použitím tepelné izolace a dřevěného nosného roštu tvořeného z latí a 

kontralatí. Použitým materiálem jsou zde obklady ze severské borovice Thermo D. Třetím 

typem jsou prosklené fasády z hliníkových rámů MB-SR 50 firmy Aluprof navržené na 

odpovídající rozměry rámů a kotvené do fasády. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

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

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 platnými normami, budou stavební konstrukce vyhovovat 

danému účelu a budou odolávat všem zatížením a vlivům. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Z globálního pohledu na budovu jsou zařízení TZB umístěna v suterénu. Jmenovitě 

strojovna vzduchotechniky s odpovídajícím počtem vzduchotechnických jednotek, 

přečerpávací stanice odpadní ( splaškové ) kanalizace, vlastní klimatizace serverovny, 

trafo stanice, místnost s hlavní uzlem rozvodu vody a tepla, zásobník pro samozahašující 

zařízení ( sprinklery), místnost s elektrotechnikou a záložní zdroj elektrické energie ve 

formě dieselového agregátu. Po celé výšce budovy probíhá šachta TZB opatřená vstupem 

na každém podlaží. Nad vstupem do suterénu v místě 1. PP ústí ze šachty skrze stěnu 

napojení na splaškovou kanalizaci a dešťová kanalizace svádějící vodu ze střešní plochy 

nad posledním podlažím. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

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 

Objekt do jisté míry vykazuje zvýšené riziko požárního nebezpečí v důsledku užití 

dřevěných konstrukcí pro opláštění budovy. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Objekt splňuje vyhlášku  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. V objektu je odpovídající značení únikových cest a signalizace. V objektu je 

zřízeno únikové vedlejší schodiště a hlavní schodiště. 
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e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také odstup od 

komunikace.Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technické místnosti 

v suterénu budovy. 

 

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

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Návrh 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 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova byla navržena dle tepelně technických požadavků pro budovy občanského 

vybavení respektive  kancelářské prostory. Kritéria tepelně technického hodnocení byly 

stanoveny dle platných právních předpisů – veškeré obvodové konstrukce splňující 

aktuální normy ČSN. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

  

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.) 

Vytápění objektu je řešeno teplovzdušným vytápěním s rekuperací tepla pomocí 

jednotek vzduchotechniky v suterénu objektu a na střeše objektu. Větrání je rovněž 

zajištěno vzduchotechnickými jednotkami. Odběr vody řešen pomocí přípojky na 

veřejnou vodovodní síť, odvoz odpadu zajištěn smluvně s firmou OZO Ostrava s.r.o. . 

Osvětlení navrženo tak aby zajišťovalo odpovídající podmínky na pracovišti. V místech 

nedostatečného denního osvětlení navrženo osvětlení umělé. Samotný návrh umělého 

osvětlení není předmětem bakalářské práce. 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. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V zájmové lokalitě nebylo zjištěno zvýšené množství radonu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V zájmové oblasti nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Zájmová oblast není ovlivněna technickou seizmicitou 

 

d) Ochrana před hlukem 
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Zdrojem hluku v lokalitě je komunikace II. třídy na ulici Opavská. Ochrana před 

hlukem je zajištěna odpovídající skladbou obvodového pláště. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Zájmová oblast ani objekt se nenachází v záplavovém území.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Technické přípojky budou vedeny zemí pod komunikací na parcele č. 4408/99 do 

suterénu budovy odkud bude rozváděna do jednotlivých podlaží. Rozvody sítí , respektive 

přípojky budou dimenzovány na základě odpovídající spotřeby. Plynová přípojka nebude 

zřízena. V přiléhající komunikaci je vedena vodovodní síť DN 150 a splašková kanalizace 

DN 300. Elektrická přípojka bude vedena pod zemí z veřejného rozvodu elektrické 

energie nízkého napětí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojení technické infrastruktury bude provedeno dle norem s ohledem na 

odpovídající spotřebu energií pro zájmový objekt. Místa a rozměry přípojek jsou uvedeny 

v Koordinační situaci jenž je součástí výkresové části. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt se nachází podél dvou komunikací po třech stranách. Na jihozápadní až 

severozápadní straně je to komunikace, silnice II. třídy na parcele č. 4489/1 a na 

jihozápadní až jihovýchodní straně a na jihovýchodní až na severovýchodní straně je to 

komunikace, silnice  III. třídy na ulici Marty Krásové. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající objekt je napojen na komunikaci, silinici III. třídy na parcele č. 4408/99 

v místě vjezdu do 1. podlaží a 2. podlaží nadzemních garáží  

 

c) Doprava v klidu 
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Na pozemku budou zřízena parkovací krytá stání ve dvoupodlažních garážových 

prostorech s celkovým počtem stání 47 + 3 stání pro invalidy dle vyhlášky 502/2006 Sb., 

vyhláškou o o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. V objektu bude zřízena i malá parkovací plocha pro motocykly. Další parkovací 

stání jsou k dispozici na parkovišti na parcele č. 4838/2 v počtu 50 stání. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

U vchodu budou zřízeny stojany 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 

Terén se svažuje směrem od severozápadu k jihovýchodu. Výškový rozdíl pozemku 

činí 4 metry. Stavba bude vsazena do terénu a založena 8 metrů pod úrovní původního 

terénu v nejvyšším bodě pozemku. Z tohoto důvodu budou provedeny rozsáhlé výkopové 

práce. Přebytečná zemina bude odvezena na předem určené místo investora. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Pro nově vzniklý objekt nebudou použity žádné nové vegetační prvky. Pouze osazení 

zahliněných částí travnatým porostem. 

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 

Z hlediska rozsáhlosti výstavby a s ní spojenými stavebními procesy bude v její době 

zvýšená hlučnost způsobená technologickými postupy a stroji nutnými k provádění 

výstavby avšak nebude negativně ovlivňovat životní prostředí půdy, ani vodu nacházející 

se v městské části. Odpady budou zpracovávány či recyklovány dle normových postupů. 
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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 

Stavba nemá vliv na přírodní krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv soustavy chráněnných 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 

 

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 na staveništi a jiné pracovní úkony musí být prováděny dle zákonů  

a vyhlášek platných na území ČR. Patří k nim 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. Je nutné dodržovat i jiné předpisy, například: § 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 výstavby jsou povinni se zavázat, že budou tyto 

zákony a vyhlášky dodržovat. Také ţe projdou školením o BOZP. Ze zákona taktéţ 

vyplývá, ţe investor je povinen zajistit koordinátora BOZP, který má za úkol kontrolovat 

dodržování všech bezpečnostních postupů a předpisů. 
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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.  

 

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. Související 

asanace, demolice a kácení dřevin, se nebude provádět. 

 

 f) Maximální zábory pro staveniště  

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.  



 

 

Duraj Michal 
 

38 

 

g) Maximální produktová 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. Případný přebytek odtěžené zeminy bude vyvezen na řízenou skládku. 

 

 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 

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  

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 
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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.  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

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  

Z důvodu řešení části objektu nelze stanovit. 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není obsahem bakalářské práce 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není obsahem 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 

 

Bakalářská práce zpracovává projekt novostavby administrativní budovy 

určené pro administrativní činnost. 

 

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 byl navržen jako třináctipodlažní budova, jejíž dvě podlaží jsou 

založena pod úrovní původního terénu. Dispozičně je řešena tak, aby poskytovala 
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variabilní uspořádání kancelářských prostor na jednotlivých podlažích dle 

požadavků firem, úřadů či jiných fyzických či právnických osob. Umístění stavby 

je výsledkem urbanistické studie týkající se změny koordinace a účelu ulice 

Opavské v Ostravě- Porubě a Ostravě –Pustkovci, okres Ostrava, Moravskoslezský 

kraj. Ulice Opavská , jakožto původně rušná silnice II. třídy vedoucí na okresní 

město Opavu měla být přebudována po vytvoření obchvatu Rudná na bulvár 

s malým provozem. Návrh výškové budovy vycházel ze studie okolní zástavby a 

plánované zástavby jenž byla výsledkem urbanistické studie. Objekt měl působit 

jako finální část gradace stupňující se komunikace.  

 

Předmětem řešení bakalářské práce je část stavby třinácti podlažní 

administrativní budovy. Řešenou částí je 1. podzemní podlaží a 1. nadzemní 

podlaží. K administrativní budově přiléhá dvoupodlažní nadzemní garáž. Součástí 

objektu pro nadzemní parkování jsou místnosti vstupů, wc pro invalidy a prostory 

určené pro zaměstnance. Tato část spojuje administrativní budovu s garážemi a 

spadá do řešení bakalářské práce.  

  

Hlavní vstup je situován v 1. PP a vede do zádveří a pak samotné 

administrativní budovy. Vedlejší vstup je situován v 1. NP a je rovněž veden přes 

zádveří. Oba vchody užívají elektrické posuvné dveře na čidlo. Další dva vstupy 

jsou v suterénu a slouží pro údržbu techniky a případný vstup zaměstnanců. Dveře 

jsou rozšířeny pro lepší manipulaci a vpravování strojů či náhradních dílů. 

V řešené části se nacházejí i dva vstupy z garážových prostor. Oba vstupy prochází 

přes zádveří a jsou opatřeny elektrickými posuvnými dveřmi přes čidlo. Všechny 

vstupy, kromě vstupů do suterénu jsou řešeny jako bezbariérové. 

 

V prvním podzemním podlaží je umístěna recepce, místnosti pro zaměstnance 

s wc pro zaměstnance, wc pro veřejnost vedle výtahu a schodiště, wc pro invalidy, 

technická místnost pro úklid a prostory pro vrátnici garáží a ostrahu. V 1. 

Nadzemním podlaží, které je prostorově spojené s 1. Podzemním podlažím se 

umístěna soustava ochozů a mostů vedoucích nad 1. Podzemním podlažím. 

Rovněž jsou zde místnosti určené zaměstnancům objektu, wc pro veřejnost u 

výtahů a schodiště, technická místnost pro úklid a prostor pro umístění 
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minikavárny případně občerstvení dle požadavků investora a s tím související 

prostory pro skladování oddělené od prostoru sádrokartonovou příčkou. 

 

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

osvětlení, oslunění 

 

Celková zastavěná plocha činí 6 805 m
2
 včetně všech třinácti podlaží a 

nadzemních garáží. Zastavěná plocha řešených částí činí 1571 m
2
. Obestavěný 

prostor řešené části je 6 503m
3
. Užitková plocha řešené části je 1 284,77 m

2
. 

Užitná plocha 1. PP je 662,43 m
2 

a užitná plocha 1. NP je 424,68 m
2 

. Stavba je 

orientována jádrem s výtahovou šachtou, šachtou pro rozvody techniky a schodišti 

orientována na severovýchod tudíž ostatní prostory zejména kancelářské jsou 

vystaveny celodennímu oslunění.Většina prostor nad 1. podzemním podlažím je 

vystavena přímému dennímu světlu. Ostatní místnosti osvětlovány umělým 

osvětlením i ve dne. 

 

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 část bude deponována na 

pozemku pro využití při finálních terénních úpravách. Objekt bude založen na 

základové desce .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. 

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

nakypřením stavebními mechanismy. 

Poslední vrstva zeminy cca 20 cm nad jmenovitou hloubkou musí být odebrána 

se zvláštním zřetelem k možnosti nakypření. 
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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 podzákladní části stavby. 

 

d2)  Základy 

 

Založení objektu bude provedeno pomocí základové desky šířky 600 mm a 400 

mm v nezámrzné hloubce a to v hladině 8,750 m a 4,770 m pod úrovní ± 0,000 m. 

Založení bude provedeno v několika úrovních. Proto musí být stavba rozdělena na 

dva celky kvůli nerovnoměrnému sedání způsobeného rozdílnými zatíženími 

celků. 

 

d3)  Svislé nosné konstrukce 

 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zejména monolitickými 

železobetonovými zdmi a monolitickým železobetonovými sloupy nesoucími 

monolitické železobetonové  průvlaky ( třída betonu C30/37 a C20/25, třída oceli 

B500B ). Obvodové nosné zdi tloušťky 300 – 250 mm. Vnitřní nosné zdi tloušťky 

250 – 200 mm. Vnitřní nosné zdi zděné z Ytongu tl. 200- 250 mm. Z tepelně 

technického hlediska lze svislé nosné vnější konstrukce rozdělit na svislé nosné 

konstrukce pod úrovní  upraveného terénu, nebo-li konstrukce přiléhající k zemině 

a konstrukce nad úrovní upraveného terénu. Na vnitřní nosné konstrukce nejsou 

kladeny žádné speciální tepelně technické ani jiné požadavky. Veškeré skladby 

vnějších obvodových plášťů jsou posouzeny v programu TEPLO 2009, tak aby 

splňovaly požadavky na teplotní faktor, požadavek na součinitel prostupu tepla a 

požadavek na kondenzaci vodní páry.  

Monolitické železobetonové sloupy jsou kruhového průřezu o průměru 500 

mm nebo čtvercové o délce strany 500 mm.  
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Svislou nosnou konstrukci hlavního vstupu tvoří ocelové sloupy čtvercového 

průřezu 100x100 mm a speciálního úhelníkového průřezu. Sloupy jsou kotveny do 

základové desky pomocí šroubů. 

Svislou nosnou konstrukci vedlejšího vstupu tvoří ocelová svařovaná 

konstrukce sestávající z ocelových sloupů 100x100 mm a obdélníkových sloupů 

100x140 mm. Celý systém je kotven do betonových patek pomocí šroubů. 

 

Skladby obvodových plášťů : 

1. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S1 přiléhající k zemině : 

 Materiál :      tl. [mm]: 

 Navezená zemina     nn 

 STYROFOAM XPS 700 SL    60 

 Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK   

 Elastek 50 SPECIAL MINERAL   5 

 Asfaltový penetrační lak Denbit BR 

 Železobetonová C30/37, B500B    300  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

2. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S2 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Navezená zemina     nn 

 STYROFOAM XPS 700 SL    80 

 Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK   

 Elastek 50 SPECIAL MINERAL   5 

 Asfaltová penetrační lak Denbit BR 

 Železobeton, C30/37, B500B    300  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

3. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S3 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Navezená zemina     nn 
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 STYROFOAM XPS 700 SL    60 

 Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK   

 Elastek 50 SPECIAL MINERAL   5 

 Asfaltový penetrační lak Denbit BR 

 Železobeton, C30/37, B500B    300  

 Weber.for klasik, lepící tmel     4 

 Keramický obklad      7  

4. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S4 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem a 

vzduchová mezera       40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton C30/37, B500B    300  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

5. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S5 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem  a 

vzduchová mezera     40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton C30/37, B500B    250 

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

6. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S6 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 
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 Dřevěná lať s ocelovým L profilem a 

vzduchová mezera     40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton C30/37, B500B    250 

 Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

 Weber.for klasik, lepící tmel     4  

 Keramický obklad      7  

7. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S7 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem  a 

vzduchová mezera     40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton, C30/37, B500B    300  

 Vzduchová mezera pro TZB  

 Kostrukce z profilů RIGIPS CW / UW   50 

 Sádrovláknitá deska Fermacell tl.    12,5  

 Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

 Weber.for klasik, lepící tmel     4  

 Keramický obklad      7  

8. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S8 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem  a  

vzduchová mezera     40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton, C30/37, B500B    250  

 Vzduchová mezera pro TZB  

 Kostrukce z profilů RIGIPS CW / UW   50 
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 Sádrovláknitá deska Fermacell tl.    12,5  

 Knauf Haftemulsion, emulze zvyšující přilnavost 

 Weber.for klasik, lepící tmel     4  

 Keramický obklad      7  

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem   40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Železobeton C30/37, B500B    250 

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

9. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S9 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať s ocelovým L profilem  a  

vzduchová mezera     40  

 Isover UNI 10 minerální vlna   100 

 Tvárnice YTONG P 4 550    250  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

 

10. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S10 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Omítka weber pas silikon    1,5 

 Podkladní nátěr weber pas UNI    

 Sklovláknitá síťovina weber R 117     

 Weber tmel 700     3 

 RIGIPS EPS 70 F fasádní    100  

 Železobeton, C30/37, B500B    200  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

11. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S11 přiléhající k zemině : 
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Materiál :       tl. [mm]: 

 Omítka weber pas silikon    1,5 

 Podkladní nátěr weber pas UNI    

 Sklovláknitá síťovina weber R 117     

 Weber tmel 700     3 

 RIGIPS EPS 70 F fasádní    100  

 Železobeton, C30/37, B500B    150  

 RIGIPS EPS 70 F fasádní    20 

 Železobeton, C30/37, B500B    150  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

12. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S12 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať a vzduchová mezera   40  

 Železobeton, C30/37, B500B    250  

 Omítka CEMIX ip 20 B    5  

13. ) Vnější obvodová nosná konstrukce S13 přiléhající k zemině : 

Materiál :       tl. [mm]: 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 Těsnící profil PVC     5 

 Dřevěná lať a vzduchová mezera   40  

 Železobeton, C30/37, B500B    250  

 Dřevěná lať a vzduchová mezera   40 

 Těsnící profil PVC     5 

 Fasádní obklad – Borovice Thermo D  19 

 

 

 

d4)  Vodorovné nosné konstrukce 
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 Vodorovný konstrukční nosný systém je tvořen monolitickými průvlaky na 

kterých jsou umístěny křížem vyztužené železobetonové desky tloušťky 250 mm. 

Železobetonové desky jsou z betonu pevnostní třídy C20/25, průvlaky jsou 

z betonu pevnostní třídy C30/37 a obojí  vyztuženo výztuží z oceli pevnosti 

B500B. Mimo skeletový systém sloupů a průvlaků jsou použity železobetonové 

ztužující zdi.  

Na sloupech hlavního vstupu umístěn průvlak – obetonovaný ocelový I profil 

výšky 220 mm a šířky 104 mm přivařený k ocelovým sloupům. Na průvlaku leží 

ŽB deska střešní konstrukce tloušťky 80 mm. 

Na ocelové svařované konstrukci vedlejšího vstupu položena železobetonová 

deska štřešní konstrukce tlouštky 80 mm.ˇ 

ŽB deska střešní konstrukce posledního patra je uložena na průvlacích a 

tloušťky 200 mm. 

    

d5)  Schodiště 

V 1. PP se nacházejí 4 schodiště. V hlavní hale dvě schodiště pro volný pohyb 

– hlavní monolitické železobetonové schodiště s celkovým počtem 23 stupňů a 

ocelové schodiště. Se skleněnými stupni firmy Puure s počtem 23 stupňů. Z 1. PP 

veden rovněž montované železobetonové schodiště do suterénu a je zde přístup 

k vedlejšímu montovanému železobetonovému schodišti jehož průběh je po celé 

výšce budovy. 

Druhým nadzemním podlažím probíhá hlavní i vedlejší schodiště a z 1. PP zde 

vede ocelové schodiště firmy Puure. 

 

d6)  Nosné konstrukce střešních plášťů 

 Všechny střešní konstrukce jsou umístěny na ŽB desce. ŽB deska kaskádových 

střešních ploch je stejné šířky jako stropní desky podlaží, tedy 250 mm. ŽB deska 

střešní plochy nad posledním podlažím má tl. 200 mm rovněž jako ŽB deska 

nadzemních garáží. ŽB desky vstupů jsou tloušťky 80 mm. Jako spádová vrtva 

použit keramzit beton.  

 

d7)  Skladby střešních plášťů 

 Kaskádové střešní plochy a střešní plocha nad posledním podlažím jsou tzv.. 

inverzní střechy, nebo-li s obráceným pořadím vrstev. Střecha nad nadzemními 
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garážemi je nezateplena, pouze v části nad místnostmi pro zaměstnance je použita 

místo spádové vrstvy z keramzit betonu spádová vrstva z tepelné izolace. Inverzní 

střech a je zatížena kačírkem v tloušťce od 50 – 150 mm. Tepelná izolace tvořena 

extrudovaným polystyrenem tl. 200 mm. Hydroizolaci zastává modifikovaný SBS 

asfaltový pás. Spádová vrstva z keramzit betonu. 

 

Skladba střešního pláště : 

1. ) Střešní plášť SS 1: 

 Materiál :       tl. [mm]: 

 Kačírek – prané říční kamnivo-     50 – 150  

 Polypropylenová textilie  FILTEK 200 

 XPS ROOFMATE SL      200 

 ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL -    4 

 ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DENBIT BR  

 Keramzit beton–spádová vrstva     40 

 Železobeton C20/25, 200 mm    200 

  

d9)  Příčky 

 Příčky zděné, z tvárnic YTONG tloušťky 80, 100, 150 a 200 mm. Příčky 

tloušťky 200 mm v místnostech s nutností sekání drážek za účelem vedení rozvodů 

vody či odpadu. 

 

d11) Překlady 

 Jako překlady v příčkách a zděných zdech použity nosné i nenosné překlady 

YTONG odpovídajících rozměrů. U železobetonových stěna nadotvory použita 

vyztužující armatura. 

  

d12) Podhledy 

Světlá výška stropu jednotlivých podlaží vyjma suterénu činí 3 m. Konstrukční 

výška podlaží je 3,82 m. V suterénu 3,46 m. Podhledy jsou ze sádrokartonových 

podhledů – desek MA ( DF ). Nosný systém tvořen dvouúrovňovým křížovým 

roštem. Nad pohledy umístěny rozvody TZB. Podhledy opatřeny akustickou 

izolací ve formě minerální izolace URSA PURE 39 tl. 60 mm. 
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Skladba podhledu : 

 Modré akustické sádrokartonové desky Rigips 

 Konstrukce -  Profily R-CD montážní 

 Profily R-CD nosné 

 Profily R-UD 

 Závěsy 

 Křížová spojka 

 Izolace - minerální izolace URSA PURE 39 RN SILVER 

 Rychlošrouby Rigips 212 TN 

 

d13) Podlahy 

 Všechny skladby posouzeny v programu TEPLO 2009 tak, aby splňovaly 

tepelně technické požadavky. 

 

Skladby podlah : 

 

1). Podlaha P1 : 

  Materiál :      tl. [mm]:  

 Epoxidovaná pryskyřice    8 

 Anhydritová směs    50 

 PE folie 

 RIGIPS EPS 200 S     150 

 ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL 5 

 Asfaltový penetrační lak Denbit BR 

 Železobeton C20/25, B500B   600 

 

2). Podlaha P2 : 

  Materiál :      tl. [mm]:  

 Keramická dlažba     10 

 Cementové lepidlo AD 590   8 

 SDI panel      5 
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 Cementové lepidlo AD 590   4 

 Penetrace PE 202 

 Kročejová izolace – Isover N   40 

 Železobeton C20/25, B500B   250 

 

3). Podlaha P3 : 

  Materiál :      tl. [mm]:  

 Epoxidovaná pryskyřice    8 

 Anhydritová směs    50 

 PE folie 

 RIGIPS EPS 200 S     150 

 ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL 5 

 Asfaltový penetrační lak Denbit BR 

 Železobeton C20/25, B500B   400 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 

  

 Jako izolace spodní stavby použita hydroizolace Elastek 50 Special Mineral  -  

izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační vodě a radonu. Stejná 

Hydroizolace bude použita i jako izolace plochých střech. 

 

d15) Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace 

 Jako tepelná izolace spodní stavby použit extrudovaný polystyren 

STYROFOAM XPS 700 SL tl. 60 mm a 80 mm. Tepelnou izolaci provětrávané 

fasády tvoří minerální vlna tl. 100 mm Isover 10 UNI. Na fasádě neprovětrávané 

v kontaktu s okolním vzduchem použit fasádní EPS RIGIPS 70 F tl. 100 mm. Na 

střeše použit XPS ROOFMATE SL – A tl. 200 mm. 

 

d16) Omítky 

 

V interiéru použita vápenocementová CEMIX ip 20 B tl. 5 mm. Jako venkovní 

alternativa použita omítka weber pas silikon tl. 1,5 mm. 
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d17) Obklady 

 

Provětrávaná fasáda obložena dřevěnými deskami ze severské borovice – typ 

THERMO D – o rozměrech (šxvxd) 19x150x4200. Obklad je připevněn ke zdi 

pomocí kombinovaného roštu. 

 

 

d18) Truhlářské výrobky 

 

 Dřevěné hranoly 50x40 mm délky 1500 mm – rošt provětrávané fasády. Bližší 

specifikace v příloze výpisu prvků. 

 

 

d19) Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Jedná 

se o oplechování atiky, parapety, oplechování výlezu na střechu a odtokový žlab. 

Mezi klempířské výrobky jsou rovněž zahrnuty střešní prvky typu střešních vpustí 

s ochrannými koši, prostup pro anténu a větrací komínky. Bližší specifikace 

v příloze výpisů prvků. 

 

 

d20) Zámečnické výrobky 

 

 Kovové L profily a spojovací pláty na upevňování dřevěných latí provětrávané 

fasády, kovová zábradlí venkovní a zábradlí vnitřní. Bližší specifikace v příloze 

výpisu prvků. 

 

d21) Malby a nátěry 

 

 Na ocelové konstrukce budou použity ochranné protikorozní nátěry. Na 

dřevěné konstrukce prostředky na ochranu dřeva před hnilobou, plísní a 

dřevokaznými škůdci. Ostatní malby a nátěry budou blíže upřesněny v průběhu 

prací na základě rozhodnutí investora.  
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d22) Venkovní úpravy 

 

 Po realizaci bude oseta trávou vegetační ( zahliněné ) okolí objektu. Prostor 

před hlavním vstupem bude opatřen lavičkami s květináči určených k výsadbě 

drobných dřevin. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

Veškeré stavební konstrukce byly posouzeny v programu TEPLO 2009 a splňují 

požadavky na součinitel prostup tepla, teplotní faktor i šíření vlhkosti v konstrukci. 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

 

 

f) Způsob založení 

Předmětem bakalářské práce je pouze výkres základu a přesný způsob založení 

není předmětem bakalářské práce. V rámci Bakalářské práce je stavba založena na 

základové desce tloušťky  600 a 400 mm. Stavba je založena ve více úrovních a 

v důsledku rozdílného založení a rozdílného počtu podlaží bude docházet 

k nerovnoměrnému sedání a proto musí být stavba v příslušném místě rozdělena 

do dvou celků. Možným řešením je založení stavby ve vyšší úrovni na piloty. 

Přesnější návrh závisí na posouzení únosnosti zeminy v základové spáře, které 

v rámci Bakalářské práce nelze provést.  

 

 

 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Z hlediska rozsáhlosti výstavby a s ní spojenými stavebními procesy bude v její 

době zvýšená hlučnost způsobená technologickými postupy a stroji nutnými 

k provádění výstavby avšak nebude negativně ovlivňovat životní prostředí půdy, 
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ani vodu nacházející se v městské části. Odpady budou zpracovávány či 

recyklovány dle normových postupů. 

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 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.  

Stavba nemá vliv na přírodní krajinu. 

Stavba nemá vliv soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

 

h) Dopravní řešení 

 

Objekt se nachází podél dvou komunikací po třech stranách. Na jihozápadní až 

jihoseverní straně je to komunikace, silnice II. třídy na parcele č. 4489/1 a na jihozápadní až 

jihovýchodní straně a na jihovýchodní až na severovýchodní straně je to komunikace, 

silnice  III. třídy na ulici Marty Krásové. 

Stávající objekt je napojen na komunikaci, silinici III. třídy na parcele č. 4408/99 

v místě vjezdu do 1. podlaží a 2. podlaží nadzemních garáží  

Na pozemku budou zřízena parkovací krytá stání ve dvoupodlažních garážových 

prostorech s celkovým počtem stání 49 + 3 stání pro invalidy dle vyhlášky 502/2006 Sb., 

vyhláškou o o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Další parkovací stání jsou k dispozici na parkovišti na parcele č. 4838/2 v počtu 50 

stání. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 
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Zdrojem hluku v lokalitě je komunikace II. třídy na ulici Opavská. Ochrana před 

hlukem je zajištěna odpovídající skladbou obvodového pláště. 

Všechny dřevěné a kovové prvky budou opatřeny ochrannými nátěry proti agresivním 

vlivům, korozi, vzdušné vlhkosti a vodě. Všechny ochranné prostředky budou použity 

v souladu s normami a jinými právními předpisy a budou certifikovány. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané osobní 

ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen 

přístup nepovolaných osob. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Nosný systém tvořen ŽB monolitickým skeletem. Jako ztužující prvek použity ŽB zdi 

výtahové šachty, šachet hlavního a vedlejšího schodiště a šachty TZB.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Pro objekt navrženo odpovídající rozmístění hasících přístrojů a rozmístění 

sprinterových hlavic sprinterova hasícího zařízení. Pro objekt navrženy odpovídajícím 

únikové cesty včetně značení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Z globálního pohledu na budovu jsou zařízení TZB umístěna v suterénu. Jmenovitě 

strojovna vzduchotechniky s odpovídajícím počtem vzduchotechnických jednotek, 
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přečerpávací stanice odpadní ( splaškové ) kanalizace, vlastní klimatizace serverovny, trafo 

stanice, místnost s hlavní uzlem rozvodu vody a tepla, zásobník pro samozahašující zařízení ( 

sprinklery), místnost s elektrotechnikou a záložní zdroj elektrické energie ve formě 

dieselového agregátu. Po celé výšce budovy probíhá šachta TZB opatřená vstupem na každém 

podlaží. Nad vstupem do suterénu v místě 1. PP ústí ze šachty skrze stěnu napojení na 

splaškovou kanalizaci a dešťová kanalizace svádějící vodu ze střešní plochy nad posledním 

podlažím. 

 

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 

 Podklady pro vytyčovací výkres součástí výkresové části. 

  

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

5. Závěr 

Při tvorbě bakalářské práce bylo zjištěno mnoho jiných způsobů, postupů a řešení 

souvisejícím s navrhováním objektu. Na základě konzultací s experty v daných 

oborech byla zvolena stávající řešení. Při tvorbě bakalářské práce jsem byl obohacen o 

mnoho nových poznatků a zjištění, které mi pomohou v dalším vývoji v oboru 

stavebního inženýrství. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce: Skladba obvodového 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  Omítka CEMIX ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  Železobeton   0,300       1,430  23,0 
   3  Elastek 50 Special Mineral  0,005       0,210  28000,0 
   4  Styrofoam XPS 700 SL 0,060       0,033  100,0 
 

 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 =   0,893 
  

  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 =   0,44 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S2  
 

 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  OmítkaCemix ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  Železobeton   0,300       1,430  23,0 
   3  Styrofoam XPS 700 SL 0,080       0,035  100,0 
 

 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 =   0,910 
  

  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 =   0,37 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

  



 

 

Duraj Michal 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S4  
  
 

 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  Železobeton  0,300       1,430  23,0 
   3  Elastel 50 Special Mineral  0,005       0,210  28000,0 
   4  Styrofoam XPS 700 SL 0,060       0,033  100,0 
 

 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 =   0,894 
  

  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 =   0,44 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 

  



 

 

Duraj Michal 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S4  
 

 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  Omítka CEMIX ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  Železobeton   0,300       1,430  23,0 
   3  Isover Uni 10  0,100       0,039  1,0 
 

 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 =   0,919 
  

  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 =   0,34 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S5 
 

 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  Omítka CEMIX ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  Železobeton  0,250       1,430  23,0 
   3  IsoverUni 10 0,100       0,039  1,0 
 

 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 =   0,918 
  

  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 =   0,34 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 

  



 

 

Duraj Michal 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S6 
 

 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  Železobeton  0,250       1,430  23,0 
   3  Isover Uni 10 0,100       0,039  1,0 
 

 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 =   0,918 
  

  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 =   0,34 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. 

  



 

 

Duraj Michal 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce: Skladba obvodového pláště S9 
 

 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  Omítka CEMIX ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  YTONG P 4 550 0,250       0,860  15,0 
   3  Isover Uni 10 0,100       0,039  1,0 
 

 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 =   0,921 
  

  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 =   0,33 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:Skladba obvodového pláště S10  
 

 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  Rigips EPS 70 F Fasádní 0,100       0,039  40,0 
   3  weber.pas silikon  0,0015       0,860  130,0 
 

 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 =   0,918 
  

  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 =   0,34 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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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba obvodového pláště S11  
 

 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  Omítka CEMIX ip 20 B 0,005       0,990  19,0 
   2  Železobeton  0,150       1,430  23,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,020       0,039  20,0 
   4  Železobeton  0,150       1,430  23,0 
   5  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,100       0,039  20,0 
 

 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 =   0,930 
  

  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 =   0,29 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Skladba podlahy 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  Epoxidové pryskyřice  0,080       0,200  10000,0 
   2  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   3  XPS RIGIPS 200 S 0,150       0,036  100,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,005       0,210  28000,0 
   5  Železobeton 1  0,600       1,430  23,0 
 

 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 =   0,915 
  

  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 =   0,35 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 =   4,83 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce: Skladba střešního pláště SS1 : 
 

 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   0,200       1,430  23,0 
   2  Keramzitbeton   0,400       0,280  8,0 
   3  Elastek 50Special Mineral 0,005       0,210  50000,0 
   4  XPS ROOFMATE SL 0,200       0,036  100,0 
   5  Štěrk - kačírek 0,050       0,650  15,0 
 

 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 =   0,967 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 


