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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce strojovny těžní věže s přístavbou 

galerie a restauračního zařízení v Ostravě – Vítkovicích. Tato budova je řešena jako součást 

nového urbanistického návrhu areálu Jeremenka. 

Obsahem bakalářské práce je zpracování architektonicko – stavební dokumentace pro 

provádění stavby dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci. 

 

 

 

 

Annotation 

The subject of this thesis is the reconstruction engine hoist tower with additional gallery 

and restaurant facilities in Ostrava - Vitkovice. This building is designed as part of a new 

urban design of the area Jeremenko.  

The content of the thesis is the processing of architectural - construction documents for 

the execution of the project in accordance with Decree 499/2006 Coll. the documentation. 
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1. ÚVOD 

 

Obsahem bakalářské práce je řešení objektu stávající budovy strojovny v areálu dolu 

Jeremenko. Areál se nachází v jižní části území Ostrava – Vítkovice s rozlohou 2,9 km
2
. 

Řešení celkového areálu přiblížím dle urbanistické studie řešené v rámci ateliérové 

tvorby. 

Problémem tohoto areálu je využití území po ukončení čerpání důlních vod z ostravské 

dílčí pánve. Poté mají být vodní jámy zasypány a nepotřebné objekty v areálu zničeny. 

Cílem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení pro stavební objekt strojovny, který má 

uvnitř kulturně chráněný elektrický těžní stroj. Bakalářská práce je rozdělena do textové 

a výkresové části a je zpracovaná dle Vyhlášky 499/2006 Sb. 
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2. SOUČASNÝ STAV 

 

2.1. Historie dolu Jeremenko 

Důl Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích byl založen 25.května 1891 pro zvyšující 

potřebu černého uhlí v hutnickém průmyslu a železniční dopravě. Tehdy byl 

pojmenován pod názvem Nová jáma. V roce 1895 byl důl přejmenován na Jáma Louis. 

První těžba nastala o rok později, tedy v roce 1896 a probíhala až do 31.12.1992. Důl 

byl za jeho činnosti přejmenován ještě čtyřikrát. 

V současnosti kontroluje důl Jeremenko s.p. DIAMO, sídlící na pozemku dolu 

Jeremenko. Důl slouží pro odčerpávání vody pro celou ostravskou část, protože je 

jediným z dolů, který nemá zasypány vodní jámy. Po ukončení čerpání důlních vod 

budou vodní jámy zasypány a nepotřebné objekty zlikvidovány. Ukončení čerpání 

důlních vod se předpokládá v roce 2032. 

 

2.2. Současný stav areálu 

V současné době se ohraničená část dolu Jeremenko rozděluje mezi tři vlastníky. Jsou to 

strojírny Vaněk, s.p.DIAMO a firma Moravia Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Současný stav a majetkové vztahy areálu Jeremenko – zpracováno v rámci  studie 

ateliérové tvorby 
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Každá vlastnická část je od sebe oddělená oplocením. Firma Strojírny Vaněk, situovaná 

na východní části areálu, má na svém pozemku pouze jednu budovu sloužící pro důl 

Jeremenko, je to Větrní jáma, která slouží pro odvětrávání vodních jám a je umístěna 

v centru pozemku firmy Strojírny Vaněk. Ostatní objekty dolu Jeremenko jsou již 

situovány na pozemku s.p. DIAMO.  

V areálu jsou dva památkově chráněné objekty. Je to budova Vodní jámy a budova 

Těžní věže. Věž Vodní jámy je vysoká 55 metrů a jsou zde nainstalovaná tři čerpadla 

pro čerpání důlní vody. Byla hloubena průběžně od vzniku areálu až do roku 1943.  

V roce 1943 bylo provedeno hloubení Těžní věže, která byla dokončena roku1961. 

Hloubka Těžní věže činí 1062 metrů. 

 

Obr. 2. – Památkově chráněné objekty – zpracováno v rámci studie ateliérové tvorby 

 

Areál je sevřen mezi tři hlavní dopravní tepny. Z jižní strany je to nádraží Ostrava – 

Vítkovice, z východní strany silnicí Místeckou (I/56) a ze severní strany silnicí Rudnou 

(I/11). Příjezdy do areálu Jeremenko jsou pouze ze silnice Rudná. Docházkové 

vzdálenosti z městské hromadné dopravy jsou v blízkosti dolu Jeremenko. 
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2.3. Současný stav řešeného objektu 

 

 

Obr. 3 Řešený objekt Obr. 4. Památkově chráněný elektrický těžní stroj 

 

Objekt slouží jako strojovna těžní věže, nacházející se na její východní straně. 1.PP 

slouží jako zázemí těžního stroje a v 1.NP je rozvodna, velín a hlavní těleso těžního 

stroje. 

Objekt je tvořen ze železobetonového skeletu s cihelnou vyzdívkou a k proslunění jsou 

použity luxfery. Cihelná vyzdívka má tloušťku 320 mm. Zdivo je z vnější strany režné, 

v interiéru je omítnuto, na podlaze je keramická dlažba. Konstrukční výška 1.PP je 2850 

mm a 1.NP je 10 650 mm. Konstrukce střechy je tvořena z železobetonových 

prefabrikovaných dílců, střecha je jednoplášťového sedlového tvaru s mírným spádem. 

Objekt má pouze jeden hlavní vstup a ten se nachází na jižní straně budovy. 

Uvnitř objektu se nachází památkově chráněný těžní stroj z roku 1924. Kulturní 

památkou byl prohlášen 9. 5. 1995. 
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3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

V projektu urbanistické studie se uvažuje se zachováním administrační části s.p. 

DIAMO pro správu a kontrolu důlních památek, zachováním kulturně chráněných 

památek, budovy strojovny Těžní věže s kulturně chráněným těžním strojem, Větrní 

jámy a industriální části firmy Strojírny Vaněk se strojírenskou výrobou. 

Obr. 5. – Objekty určené k demolici – zpracováno v rámci studie ateliérové tvorby 

Při návrhu řešení areálu se těžilo především z toho poznatku, že čerpaná voda z Vodní 

jámy může být prospěšná a bylo by příznivé, kdyby byla zachovaná její činnost. 

Čerpaná voda v sobě nemá žádné nebezpečné látky pro člověka, naopak, má 

balneologické účinky, což ji řadí do vod léčivých, vhodných pro použití v lázeňství.  
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Proto při návrhu vznikl komplex rozdělený do čtyř sektorů, z nichž každý představuje 

zcela odlišné zájmy. Sektor lázeňství, který používá vodu z Vodní jámy, sektor 

podnikatelského inkubátoru se zachováním firmy Strojírny Vaněk a konverze strojovny 

v restauraci (objekt A3 s přístavbou A4), sektor sportovního areálu a sektor pro drobné 

živnostníky. Všechny sektory se navzájem spojují rozlehlým parkem s vodním zdrojem 

v těžišti areálu. Jednou z myšlenek bylo také vytvoření malé železniční zastávky na 

nejjižnější části areálu, vytvořené pro návštěvníky areálu vytvořením jednokolejní dráhy 

z přilehlého vlakového nádraží.  

 

Obr. 6. – Návrh řešení areálu Jeremenko – zpracováno v rámci studie ateliérové tvorby 
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4. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Rekonstrukce strojovny jámy Louis 

b) místo stavby: Moravskoslezský kraj 

 Ostrava – Vítkovice,  ulice Sirotčí 

 Katastrální území Ostrava-Vítkovice (714071) 

Parcelní čísla 227/24, 227/2, 227/71,  227/23, 227/96, 227/85,  

227/79, 227/91, 227/49 

 

c) předmět projektové dokumentace 

 Charakter stavby: Konverze strojovny těžní věže s částečnou přístavbou pro  

  vytvoření restauračního zařízení s galerií 

 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Investor: DIAMO, s.p. 

  Máchova 201 

  Stráž pod Ralskem 471 27 

 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Dagmar Ohanková 

Kontakt: dagmar.ohankova@seznam.cz 

A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 

 Podkladem pro zpracování dokumentace byla dokumentace zaměření stávajícího stavu 

stavby p.č. 227/24, vypracované pro DIAMO s.p. ve zjednodušené dokumentaci stavby 

Ateliérem EMMET, s.r.o. se sídlem Otická 317/32, 746 01. 
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A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Pozemky p.č.227/24, 227/2, 227/71, 227/23 k.ú. Ostrava jsou v majetku s.p.DIAMA. 

Jedná se o pozemky v zastavěném území. Samotný objekt je navržen na pozemcích p.č. 

227/23, 227/24, 227/71 a 227/2. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Místo stavby se nenachází v památkové zóně ani v rezervaci, nenachází se ani 

v záplavovém  

 území. Objekt se nachází v území dolu Jeremenko, tudíž se jedná o poddolované území.  

 Důlní činnost skončila roku 1992. Uvnitř stávajícího objektu p.č. 227/24 je umístěna  

 kulturně chráněná památka těžního stroje. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Dešťové vody ze střech budou odvedeny do okapových žlabů. Okolní nově vytvořené  

zpevněné plochy budou mít propustný povrch. Stavba nenaruší současné odtokové 

poměry v krajině a bude podporovat výpar dešťové vody do ovzduší za účelem 

zachování zdravého klimatu.  

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Území je v současné době zařazen dle územního plánu do lehkého průmyslu, dá se však 

přípustně změnit na území stravování, obchodu a služeb. 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  

Zpracovaná dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Zpracovaná dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky nejsou známy. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

S výstavbou této dokumentace je podmíněna demolice okolních staveb. V dotčeném 

území se jedná o stavby s p. č. 227/71,  227/23, 227/96, 227/85,  227/79 a 227/49.   

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

Parcelní čísla 227/2, 227/23, 227/24, 227/49, 227/71, 227/79, 227/85, 227/91 a 227/96. 

A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy s přístavbou nové části na severní části. 

V obou částech se nachází restaurační zařízení, v 2.NP nové části se nachází galerie. 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit jako restaurační zařízení s galerií v 2.NP. Součástí restaurace je 

odbytový prostor s kulturně chráněným těžním strojem a salónkem s výhledem na věž 

Těžní jámy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Uvnitř rekonstruované strojovny, p.č.227/24, se nachází kulturně chráněný elektrický 

těžní stroj z roku 1924. Prohlášen byl kulturní památkou dne  9.5.1995. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby a jsou dodrženy Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

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

právních předpisů 

Požadavky nebyly vzneseny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky nejsou známy. 

h) navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha přístavby   343,32 m
2
 

Užitná plocha odbytových prostorů restaurace   315,01 m
2
 

Užitná plocha galerie   348,32 m
2 

Užitná plocha zázemí restaurace (hygienické 

zázemí, sklady, kuchyně, administrativa apod.)   163,25 m
2 

Asfaltový povrch 1594 m
2
 

Povrch z betonové dlažby   761 m
2 

Obestavěný prostor stávajícího stavu 4646 m
3 

Obestavěný prostor přístavby 3560 m
3
 

Odhadovaný počet pracovníků      15 osob 

 

i) základní bilance stavby  

Spotřeby médií a hmot budou vypracovány realizační firmou.  

Dešťová voda bude odvedena do veřejné kanalizace. 
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Dešťové vody ze stávající sedlové střechy  

Sklon nad 5% 

Intenzita deště pro Ostravu i = 242 l/s.ha 

Plocha střechy 292,87 m
2 

Součinitel odtoku C = 1 

Odtok dešťových odpadních vod ze střechy Qr = 7,087 l/s 

  

Dešťové vody z ploché  střechy  

Sklon 1-5% 

Intenzita deště pro Ostravu i = 242 l/s.ha 

Plocha střechy 309,77 m
2 

Součinitel odtoku C = 0,5 

Odtok dešťových odpadních vod ze střechy Qr = 3,748 l/s 

 

Veškerý vzniklý odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou 

skládku. Z provozu stavby bude vznikat komunální odpad – papír, plasty, sklo. Sběr 

komunálního odpadu bude umožněn pomocí kontejnerů umístěných u zadního vstupu 

do objektu. 

j) základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení výstavby bude určen investorem. Doba výstavby je odhadovaná na 24 

měsíců.  

Výstavba bude členěna do etap: 

1.etapa: demoliční činnost okolních staveb 

2.etapa: bourací práce stávajícího objektu 

3.etapa: přístavba nového objektu spolu s rekonstrukcí stávajícího objektu 

 

k) orientační náklady stavby 

Odhad nákladů je dělen na části stavebních objektů  

SO 01 Přistavovaná část 4646 m
3
 

SO 02 Rekonstruovaná část 

SO 03 Parkoviště   1896 m
2 
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SO 04 Elektrická přípojka 93 m 

SO 05 Vodovodní přípojka 65 m 

SO 06 Kanalizační přípojka 39 m 

SO 07  Chodníky z betonové dlažby 770 m
2 

SO 08 Sadové úpravy 571 m
2 

 

I. POZEMEK – stavba na pozemku investora 0 ,- 

II. STAVEBNÍ ČÁST 

 SO 01 Přístavba 5549 Kč/MJ 25 780 700,- 

 SO 02 Rekonstrukce – bourací práce 1 360 000,- 

 SO 02 Rekonstrukce – přístavované části  5 000 000,- 

 SO 03 Parkoviště 1100 Kč/MJ 2 085 600,- 

 SO 04 El. Přípojka 400 Kč/MJ 37 200,- 

 SO 05 Vodov.přípojka 560Kč/MJ 36 400,- 

 SO 06 Kanal.přípojka 2757 Kč/MJ 107 500,- 

 SO 07 Chodníky 329 Kč/MJ 253 400,- 

 SO 08 Sadové úpravy 571 Kč/MJ terénní úpravy 22 800,- 

 SO 08 Sadové úpravy  900 Kč/ks výsadba stromů 14 400,-   

   Celkem 34 698 000,- 

III. Provozní soubory   0,- 

IV. Projekční práce 

 Honorářová zóna IV.  10,04 %  3 483 000,- 

V. Průzkumné práce 

 5%   1 734 900,- 

VI. NUS 

 Zařízení staveniště 2,5%  867 450,- 

 Provoní vlivy 0%   0,- 

 Územní vlivy 0%   0,- 

VII. Rozpočtová rezerva 3%   1 040 940,- 

VIII. Ostatní   1 000 000,- 

 

 Celkové odhadované náklady na stavbu  42 824 290,- 
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A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Přístavba restaurace s galerií 

SO 02 Rekonstrukce stávající strojovny 

SO 03 Parkoviště s přístupovou cestou pro zásobování 

SO 04 Elektrická přípojka 

SO 05 Vodovodní přípojka 

SO 06 Kanalizační přípojka 

SO 07 Chodníky z betonové dlažby 

SO 08 Sadové úpravy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaný objekt se nachází v areálu dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.  

Vlastníkem stavebních pozemků je s.p. Diamo. Objekt se nachází v severovýchodní 

části areálu. Jedná se o rovinatý terén. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Nebyly provedeny žádné geologické ani hydrologické průzkumy. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do stavebního pozemku nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

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

Území se nachází na poddolovaném území. Při stavbě budou dodrženy všechny 

podmínky pro stavbu na poddolovaném území. Dle podrobných průzkumů se provedou 

patřičná opatření. 

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

poměry v území 

Při realizaci může docházet k dočasnému negativnímu ovlivnění okolí. Může se jednat 

především o prach a hluk. Po dokončení nebude mít stavba žádné negativní důsledky na 

okolní stavby ani pozemky. Odtok vody z komunikací a chodníků bude vyřešen 

liniovými odvodňovacími žlaby napojenými na kanalizaci. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím výstavby bude provedeno kácení keřů v řešeném území a demolice 

staveb p.č. 227/23, 227/49, 227/71, 227/79, 227/85, 227/96 a 227/70. V místě stavby 

budou odstraněny zpevněné komunikace a demolice stavby p.č.227/24 bude provedena 

podle přílohy D.1.1. 01.   
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

K záborům zemědělského ani půdního fondu nedochází. 

h) územně technické podmínky  

Nově navržené komunikace a parkoviště se budou napojovat do stávající ulice Sirotčí a 

z ní následně na silnici Rudná. Ze stávajících inženýrských sítí budou napojeny nové 

kanalizační, vodovodní a elektrické přípojky.    

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

Vyvolanými investicemi pro zrealizování objektu jsou rozsáhlé demoliční práce na 

řešeném pozemku. 

B. 2. Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude využívána jako restaurační zařízení a v 2.NP využívána pro galerijní účely.  

Užitná plocha odbytových prostorů je 249 m
2
. Je zde počítáno s maximální kapacitou 

100 osob, salónek je určen jen pro významnější události větší skupiny osob.  

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh přístavby navazuje na budovu strojovny ze severní části. Objekt je v 2.NP 

pootočen směrem k Vodní jámě a přilehlému parku. Vstupy do objektu jsou ze 

severovýchodní a jihozápadní strany. Ze severovýchodní strany je vstup zásobovací a 

únikový východ, ze strany jihozápadní je hlavní vstup do objektu a před tímto vstupem 

se rozléhá park čtvercového půdorysu. 

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

Objekt je řešen tak, aby navazoval na původní stavbu, jak ve své výšce, tak i ve své 

kompozici přiznaných sloupů na fasádě, ač se jedná jen o architektonický záměr 

vytvořený izolací železobetonových sloupů na obvodových stěnách.  
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Na jihozápadní straně vystupuje z objektu hmota, která je natočena na těžiště areálu, 

zejména na objekt mohutné věže Vodní jámy. Barevně jsou oba objekty sjednoceny do 

dvou barev šedé omítky, pouze vystupující hmota je dominantní v tom, že je dynamická 

a je opláštěná z nerezavějící oceli COR-TEN, kterým je opláštěná jak stěna, tak i 

podhled v exteriéru. Na střeše jsou vytvořeny čtyři trojúhelníkovité světlíky, které 

prosvětlují galerii. Veškeré vnější otvory jsou vytvořeny z hliníkových profilů 

s izolačními trojskly.  Interiér odbytového prostoru restaurace je vytvořen ve strojovně 

těžní věže, kde zůstal zachovaný kulturně chráněný Těžní stroj a celý prostor je 

koncipován do průmyslového charakteru. Zábradlí jsou tvořena průmyslově vyráběným 

kovotahem a konstrukce schodišť jsou vytvořeny ze svařovaných profilů a stupnice 

z protiskluzových plechů. 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Zaměstnanecký a zásobovací vstup má svou příjezdovou komunikaci. Příjezd je řešen 

přes parkoviště. Restaurace má sklad přístupný z chodby, jak pro příjem zboží, tak také 

pro kuchyň a ofis. Ofis je zároveň napojen na bar a na kuchyň, ve které probíhají 

veškeré výrobní přípravy a zpracování surovin. V kuchyni jsou rozmístěny pracovní 

zóny – příprava zeleniny, příprava masa, varna, mytí stolního nádobí, mytí provozního 

nádobí. Mrazáky jsou umístěny jak ve skladu, tak i v kuchyni. Kuchyně má vymezené 

místo na uložení odpadu. Odpad z kuchyně se každodenně vynáší do popelnic před 

zásobovacím vstupem. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu bakalářské práce byla dodržena Vyhláška 398/2009 Sb. U komunikací je 

splněna podmínka šířky chodeb 1500 mm. V 1.NP je navrženo jedno společné 

bezbariérové WC pro ženy i pro muže. WC je vybaveno speciálním umyvadlem, 

záchodovou mísou a madly. Dveře jsou opatřeny vodorovnými madly. Výtah splňuje 

podmínku minimálního rozměru kabiny 1100 x 1400 mm. Skleněné plochy budou 

opatřeny výstražnými pásky dle vyhlášky. U parkoviště se třicetidevíti parkovacími 

místy jsou tři místa určené pro handicapované. 
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba a jednotlivé konstrukce musí být pravidelně kontrolovány a revidovány dle 

příslušných norem. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 01 Přístavba restaurace s galerií 

SO 02 Rekonstrukce stávající strojovny 

SO 03 Parkoviště s přístupovou cestou pro zásobování 

SO 04 Elektrická přípojka 

SO 05 Vodovodní přípojka 

SO 06 Kanalizační přípojka 

SO 07 Chodníky z betonové dlažby 

SO 01 Přístavba restaurace s galerií 

Stavba na pozemku 227/2 a 227/71 je tvořena dvoupodlažním objektem. Výška atiky je 

+11,100 m. Objekt bude založen na železobetonových patkách a pásech. Základ pro 

terasu bude betonový pás. Konstrukce objektu je tvořena ze železobetonového skeletu o 

roztečích sloupů 5 x 6 m. Ve střední části objektu jsou v obou směrech mezi sloupy 

přizděné nosné cihelné bloky Porotherm 30 P+D. Obvodové zdivo je vyzděno 

z cihelných bloků Porotherm 30 T Profi bez nutnosti dalšího zateplování. Strop nad 

1.NP je z jihovýchodní strany vykonzolován. V nejužším místě je předsazen o 1590 mm 

a v nejširším místě o 2340 mm. Obvodová stěna nad vykonzolovanou částí je tvořena 

lehkým obvodovým pláštěm Fermacell. Střecha je plochá a je svedena do mezistřešních 

titanzinkových vyhřívaných žlabů, které odvádí dešťovou vodu plastovými okapovými 

svody, procházející vnitřní částí budovy. V ploché střeše jsou vybudované čtyři 

čtvercové světlíky o rozměrech 2,1 x 2,1 m. Stavba bude v celé výšce oddilatovaná od 

stávající budovy. Podlaha je tvořena podlahovým vytápěním a nášlapnou vrstvou je 

dlažba. Výrobcem podlahy je firma Dektrade. 
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SO 02 Rekonstrukce stávající strojovny 

U objektu strojovny budou provedeny demoliční práce v rozsahu, který je uveden ve 

výkresové části D.1.1. 01. Budou založeny nové železobetonové patky pro uložení 

nových sloupů a konstrukcí. Nové vyzděné konstrukce budou provedeny z cihelných 

bloků Porotherm 30 T Profi. Stávající přiznané železobetonové sloupy budou zatepleny 

jak z vnější, tak z vnitřní strany. Pro proslunění a větrání jsou použité luxfery  - saving 

energy s kombinací se sklopnými okny, se kterými bude možno manipulovat dálkovými 

ovladatelnými pákami. Odvod mírné sedlové střechy bude řešen jednostranně stávajícím 

odvodněním do nového okapového titanzinkového žlabu a poté odváděno svody na 

vnější straně budovy. Druhá spádová rovina střechy bude odvádět vodu do 

mezistřešního vyhřívaného žlabu, který odvádí vodu vnitřní částí nového objektu.  

SO 03 Parkoviště s přístupovou cestou pro zásobování 

Parkoviště je navrhováno pro 41 parkovacích stání, z toho 3 stání vyhrazené pro 

handicapované. Krajní stání jsou rozšířeny o 250 mm. Příjezd pro zásobováním je 

navrhnut v souladu s navrhováním slepých ulic pro otáčení vozidel zásobování, 

popelářů a požárních vozidel. 

SO 04 Elektrická přípojka 

Pro účely restaurace bude vybudovaná nová elektrická přípojka v délce cca.93 m. 

SO 05 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je navržena v délce cca.65 m. 

SO 06 Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka je navržena v délce cca. 39 m. 

SO 07 Chodníky z betonové dlažby 

Délka chodníku je cca. 300 m. Budou použity betonové chodníky BEST ARCHIA 

v přírodní barvě. 

SO 08 Sadové úpravy 

V rámci sadových úprav bude upravena výsadba trávníku a okolí stavby. Před objektem 

restaurace bude vysázeno 16 zakrslých platanů. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající konstrukcí je železobetonový skelet z prefabrikovaných dílců se sloupy po obvodu 

objektu. Nové konstrukce jsou z železobetonového skeletu o rozteči 5 x 6 m. Objekty jsou od 

sebe oddilatovány a ve střešním spoji obou objektů je vytvořen mezistřeší žlab. Ve stávajícím 

objektu jsou na nové konstrukce použity válcované profily U a IPE. 

Z hlediska materiálů použitých při vyzdívání jde o cihelné bloky PTH 30 T Profi, který 

z hlediska tepelné techniky splňuje tepelné požadavky bez dodatečného zateplování. 

V interiéru jsou použity cihelné bloky PTH 30 P+D, PTH 11,5 P+D, PTH 8 +D a ŽB nosná 

stěna tl. 300 mm.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

V objektu je navržen výtah, který bude sloužit i pro imobilní osoby. Výtah splňuje 

minimální rozměry kabiny 1100 x 1400 mm. Výtah bude spojovat přízemní část objektu 

s galerií. 

Pro potřeby vytápění bude použito podlahové elektrické vytápění firmy DEKTRADE a 

pro rekonstrukci stávající podlahy bude použitá elektrická topná rohož ECOFLOOR.  

Odvětrávání hygienického zařízení v 1.NP bude řešeno v podhledech místností a 

odváděno ven z objektu. 

Elektrický ohřívač na vodu bude umístěn ve stávajícím 1.PP. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Elektrický ohřívač na vodu 

Elektrické topné rohože 

Odvodní ventilátory na odvětrávání hygienického zařízení 

Hydraulický výtah Liftcomp 
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B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

B. 2.9 Zásahy hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínky tepelně technických 

vlastností dle ČSN a EN.   

Konstrukce, u kterých tepelně technické informace uvádí výrobce: 

Podlaha na terénu U= 0,33 W/m
2
K 

Střecha plochá U= 0,22 W/m
2
K 

Obvodová stěna PTH 30 T Profi U= 0,22 W/m
2
K 

Obvodová stěna PTH 42,5 T Profi U= 0,17 W/m
2
K 

Lehká obvodová stěna Fermacell U= 0,189 W/m
2
K 

Okna aluprof U= 1,0 W/m
2
K 

Okna ponzio U= 1,7 W/m
2
K 

Střešní světlík U= 1,6 W/m
2
K 

Vnější dveře aluprof U= 1,2 W/m
2
K  

Konstrukce vypočítané programem Stavební technika 2010: 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: Zateplení stávajícího ŽB sloupu 850x600 

Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 

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

1 Jutafol N AL 170 Special 0,0002 0,390 938600,0 

2 BASF EPS 100 0,050 0,039 40,0 

3 Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova 0,004 0,570 20,0 

4 Železobeton 2 0,820 1,580 29,0 

5 Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova 0,004 0,570 20,0 

6 Minerální vlákna 4 (po roce 20 0,100 0,045 3,0 

7 Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova 0,004 0,570 20,0 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,942 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

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

Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,24 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

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

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

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

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

b) energetická náročnost stavby 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nepředpokládá se s využitím alternativních zdrojů energií. 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Větrání  

Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí otevíravých oken a ventilátory. Odvětrávání 

hygienického zázemí bude řešeno pomocí odvětrávání v podhledech a odvedeno do 

větracího komínku, který vyúsťuje nad plochou střechu. 

Vytápění 

Vytápění bude řešeno pomocí elektrických topných rohoží od výrobců Dektrade a 

Fénix. 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V lokalitě je mírná až zvýšená intenzita výskytu radonu. Při zakládání stavby proto bude 

použitá HI s ochranou proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy nejsou předpokládány. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou je řešena vhodným způsobem založením. Pro 

předcházení  deformací, mezi novým a stávajícím stavem, jsou objekty v celé výšce 

oddilatovány. 

d) ochrana před hlukem 

Proti účinkům hluku jsou použité cihelné bloky Porotherm 30 T Profi, které jsou 

vyplněny minerální vatou. Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw garantovaná 

výrobcem činí 45 dB. 

e) protipovodňová opatření 

Území se nenachází v povodňovém území, proto nejsou protipovodňová opatření 

řešena. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na nové inženýrské sítě. Vodovodní a kanalizační přípojka bude 

napojena v řešeném pozemku, elektrická přípojka zasáhne do úrovně komunikace na 

ulici Sirotčí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektrická přípojka v délce cca. 93 m. Vodovodní přípojka je navržena v délce cca. 65 

m v materiálovém provedení z polyetylenu. Dimenze vodovodní přípojky je DN 50. 

Kanalizační přípojka je navržena v délce cca. 39 m a DN 250. 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Vjezd do areálu bude přístupný z ulice Sirotčí. U vstupu do areálu jsou navržená tři 

parkoviště, 2 pro areál Jeremenka a 1 pro stávající firmu Strojírny Vaněk. Od těchto 

parkovišť jsou již napojené chodníky pouze pro pěší a cyklisty, které vedou po celém 

areálu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno, a to výjezdem silnici Rudná. 

c) doprava v klidu  

Parkování pro návštěvníky a zaměstnance jsou řešena u vjezdu do areálu. 39 

parkovacích stání a 3 stání pro handicapované pro objekt restaurace. Ostatní parkoviště 

jsou navržena pro okolní objekty. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nově navržené chodníky propojují celý areál. U vstupu do areálu bude vydlážděná 

plocha pro odstavení a uzamknutí kol. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou odstraněny zbytky suti, terén bude srovnán a bude založen 

nový trávník. 

b) použité vegetační prvky 

Před řešeným objektem bude provedena výsadba stromů, a to zakrslých platanů v počtu 

16 kusů. 

c) biotechnická opatření 

Mezi biotechnické opatření zahrnuji pouze vybudování okapového chodníku okolo 

objektu v šířce 500 mm. 

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

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

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. V průběhu realizace může dojít 

k dočasnému negativnímu ovlivnění, a to zejména hlukem, prašností, dopravy, apod.  

Po ukončení stavby se stav změní k současnému stavu. 

Dešťové vody ze střech budou odvedeny do okapových žlabů. Okolní nově vytvořené  

zpevněné plochy budou mít propustný povrch. Stavba nenaruší současné odtokové 

poměry v krajině a bude podporovat výpar dešťové vody do ovzduší za účelem 

zachování zdravého klimatu.  

Veškerý vzniklý odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou 

skládku.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů apod.) 

V okolí se nenachází žádné chráněné památné stromy ani dřeviny. Nedojde proto 

k negativnímu ovlivnění na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V řešeném území ani blízkém okolí se nenachází území chráněné Naturou 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá stanoviskům EIA. 

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

jiných právních předpisů 

Objekt nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, ani se v žádném ochranném 

pásmu nenachází. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska druhu stavby není nutné řešit ochranu obyvatelstva. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno vodou a elektrickou energií z napojení na 

stávající přípojky. 

b) odvodnění staveniště 

Místo se nenachází v oblasti se zvýšenou podzemní vodou. V případě zavodnění 

výkopů z důvodů přívalových dešťů, bude voda odčerpána. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení bude řešeno ze stávající ulice Sirotčí. Po dobu výstavby bude 

staveniště napojeno na stávající vodovodní a elektrické přípojky. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby se nedotkne okolních staveb ani pozemků,neboť všechny okolní 

pozemky patří investorovi. Při odjezdu ze staveniště budou nákladní auta očištěna, aby 

se provádění stavby neprojevilo na negativním vlivům v dopravě. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím stavby, musí být okolní objekty zlikvidovány, musí být odstraněny 

současné komunikace a chodníky. Dřeviny v blízkém okolí stavby budou vykáceny. 
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f) maximální zábory pro staveniště 

Trvalé zábory pro staveniště jsou umístěny výhradně na pozemcích investora. 

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

likvidace 

Manipulace a ukládání odpadů bude v souladu dle zákona č.185/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, především se jedná o shromaždování a skladování 

nebezpečných odpadů. 

Za skladování,manipulaci a likvidaci je zodpovědný dodavatel stavby. 

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

Během demoličních prací vzniknou terénní nerovnosti. Proto bude zemina ze základů 

stavby využita pro zarovnání terénních nerovností. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V případě, že by při výstavbě docházelo negativnímu ovlivňování okolí, například 

nadměrným hlukem nebo prašností, bude dodavatel dodržovat základní zásady 

výstavby.  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Pří provádění stavebních a montážních prací je potřeba dodržovat bezpečnost práce, 

ochranu před elektrickým proudem a vyhlášku č.601/2006 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práce v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví př práci). 

Práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci a jejich evidence bude řádně 

evidována. 
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Další právní předpisy, které nepovinen zhotovitel dodržovat jsou zejména: 

 

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v 

platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,  

 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, v 

platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238;  

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění  

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků;  

 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu;(od 1.12011 pan NV č. 201/2010 Sb.,  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě nedojde k žádnému narušení okolních staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na ulici Sirotčí a na silnici Rudná nebude narušena doprava, pouze bude zvýšený pohyb 

dopravních aut na těchto komunikacích. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky nebyly požadovány. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude dělena do jednotlivých stavebních úseků, odpovídající technologickým a 

materiálovým postupům. Odhadovaný čas výstavby je 24 měsíců. 
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C. SIUAČNÍ VÝKRESY 

 

C. 1 Situace – zákres do katastrální mapy M 1:1000 

C. 2 Architektonická situace M 1:500 

C. 3 Zastavovací a koordinační situace M 1:500 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Po vytyčení stavby dle výkresu E.1.1. 01 bude sejmuta ornice ve výšce 100 mm. Výkopy 

budou prováděny strojně. Výšková úroveň ±0,000 odpovídá výšce 232,650 m.n.m. 

Základy 

Základy jsou vytvořeny z železobetonových pásů a pod většinou sloupů jsou navrženy 

železobetonové patky rozměru 1200 x 1200 mm.  

Pro vytvoření terasy byl vytvořen železobetonový pás šířky 100 mm. Ve stávající části 

objektu došlo k bouracím pracím základů pro usazení nových nosných sloupů a výtahu. 

Základy jsou vytvořeny z prostého betonu C16/20 a oceli B500B. Na podkladní desku je 

rovněž použit beton třídy C16/20. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou vytvořeny z monolitických železobetonových desek, které jsou křížem vyztužené 

a jednosměrně vyztužené.  Ocelový strop v prostorách restaurace je vytvořen jako spřažený 

železobetonový strop. 

S 12 – SKLADBA SPŘAŽENÉHO ŽB STROPU 

- NÁŠLAPNÁ PLOCHA Z OCELOVÝCH PLECHŮ S PROTISKLUZOVOU 

ÚPRAVOU  
- BETONOVÁ VRSTVA TL. 100 MM 

- TRAPÉZOVÝ PLECH TRAPEX TR 85/280 

Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny nosnými ŽB sloupy a nosnými obvodovými stěnami 

Porotherm 30 T Profi a Porotherm 42,5T Profi a vnitřními nosnými stěnami Porotherm 30 
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P+D. Příčky jsou tvořeny z vnitřního nenosného zdiva Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 8 

P+D. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy pro podlahové vytápění a všechny podlahy mají dlažbu jako nášlapnou 

vrstvu. 

S1 – REKONSTRUOVANÁ PODLAHA ECOFLOOR 

- KERAMICKÁ DLAŽBA 15 mm 

- FLEXIBILNÍ LEPCÍ TMEL 6 mm 

- TOPNÁ ROHOŽ ECOFLOOR 3 mm 

- PODLAHOVÁ SONDA V OCHRANNÉ TRUBICI 20 mm 

- DOPLŇKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE F-BOARD 100 mm 

- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL 6 mm 

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE 

 

S2 – PODLAHA NA TERÉNU DEKTRADE 

- DLAŽBA RAKO tl. 10 mm 

- LEPÍCÍ TMEL tl. 6 mm 

- OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA tl. 2 mm 

- PENETRACE 

- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm ( S VYZTUŽENOU  

  OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ V OSE DESKY, DILATOVANÁ) 

- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO  

  VYTÁPĚNÍ DEKPERIMETR PV tl. 50 mm 

- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY DEKPERIMETR SD tl. 80 mm 

- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm 

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS  

  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE 

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm 
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S7 – PODLAHA NA STROPĚ 2.NP 

 

- DLAŽBA RAKO tl. 10 mm 

- LEPÍCÍ TMEL tl. 6 mm 

- OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA tl. 2 mm 

- PENETRACE 

- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm ( S VYZTUŽENOU  

  OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ V OSE DESKY, DILATOVANÁ) 

- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO  

  VYTÁPĚNÍ DEKPERIMETR PV tl. 50 mm 

- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 

- ŽB DESKA TL. 250 mm 

 

Střešní konstrukce 

S5 – PLOCHÁ STŘECHA DEKROOF 2 

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DEKPLAN 76 tl.1,5 mm 

- SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK V 

- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS 100 S tl. 180 mm 

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

- PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER 

- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHČENÉHO BETONU 

- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE tl. 200 mm 

S6 – SEDLOVÁ STŘECHA 

- STÁVAJÍCÍ SEDLOVÁ STŘECHA  

- VZDUCHOVÁ DUTINA 1000 - 1500 mm 

- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER AKUSTO tl. 100 mm 

- SÁDROKARTON tl. 12,5 mm 

- VNITŘNÍ OMÍTKA 
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Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen cihelnými bloky Porotherm 30 T Profi a ve vstupním výklenku je 

použit Porotherm 42,5 T Profi. Na lehký obvodový plášť je použita skladba stěny Fermacell 

tl.256 mm.  

S10 – LEHKÁ OBVODOVÁ STĚNA FERMACELL 

- OMÍTKA SE ZATEPLENÍM 50 mm 

- DESKA FERMACELL 12,5 mm 

- KONSTRUKCE ŠÍŘKY 145 mm S TEPELNOU IZOLACÍ 

- VODOROVNÝ ROŠT S TEPELNOU IZOLACÍ 45 mm 

- DESKA FERMACELL 12,5 mm 

Tepelná izolace 

Izolace základů je provedena XPS 50 mm. Izolaci na terénu tvoří tepelněizolační desky 

Dekperimetr SD tl. 50 mm.  Izolaci ve střešní konstrukci tvoří tepelně izolační desky ve spádu 

EPS 100 S tl. 180 – 590 mm.  

Stávající železobetonové sloupy jsou zaizolovány z vnější strany EPS 100 tl. 50 mm a 

z interiéru minerálními vlákny tl. 100 mm. 

 

Malty a omítky 

Malty na zdění cihelný bloků Porotherm je použitá malta PTH T pro cihelné bloky plněné 

vatou a PTH PROFI pro vnitřní nosné cihelné bloky PTH a nenosné příčky PTH. 

Vnitřní omítky jsou hlazené omítky Baumit L tl. 10 mm. 

Skladba vnější omítky: 

- Baumit Termo omítka tl. 40 mm 

- Baumit pro contact se síťovinou 

- Baumit pastózní omítka 

Obklady 

Na obklady jsou použity obklady firmy Rako. Specifikace výšek obkladů dle výkresové 

dokumentace. 
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Podhledy 

Podhledy jsou vytvořeny ze sádrokartonového systému Rigips. Jsou zavěšeny v závěsových 

systémech ze stropních profilů a rychlozávěsů. Jsou opatřeny vnitřní omítkou Baumit L. 

Výplně otvorů  

Na výplně vnějších otvorů byly použity hliníkové okna a dveře Aluprof a fasádní systémy 

Pontio. Vnitřní dveře dřevěné dýhované a některé hliníkové. V 2.NP je na velkoplošné 

zasklení použitý systém Reynaers  

Schodiště 

Veškerá schodiště jsou ocelová svařovaná schodiště – viz. D.1.1. 16 Výpisy zámečnických 

výrobků. Výška schodišťového stupně je 170 mm, délka je 290 mm.  

Výtah 

V objektu je použitý jeden výtah pro přepravu osob z 1.NP do 2.NP.  Výtahová šachta má 

rozměr 1670 x 1500 mm. Rozměry samotné kabiny jsou 1100 x 1400 mm.  

Zámečnické výrobky 

Viz. Výpisy zámečnických výrobků D.1.1. 16 

Klempířské výrobky 

Viz. Výpisy klempířských výrobků – D.1.1. 17 

Truhlářské výrobky 

Viz. Výpisy truhlářských výrobků – D.1.1. 18 

Plastové výrobky 

Viz. Výpisy truhlářských výrobků – D.1.1. 19 

Skleněné výrobky 

Viz. Výpisy skleněných výrobů D.1.1. 20 
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Není předmětem bakalářské práce. 
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Není předmětem bakalářské práce. 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vhodné využití budovy Strojovny areálu 

Jeremenko po ukončení čerpání důlních vod. 

Vytvořením restaurace s galerií se mi zdá důstojným řešením pro historicky cenný 

elektrický Těžní stroj, který má za sebou i bohatou historii. Ve své práci jsem se snažila 

o zachování stavu původní budovy, ale také o industriální charakter přistavované 

budovy. 

V řešení bakalářské práce jsem využila své znalosti a dovednosti nabyté studiem na 

fakultě stavební a věřím, že mi to bude přínosem i v dalších fázích života. 
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B.p.v Balt po vyrovnání 

Č. číslo 

ČSN česká technická norma 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

HI hydroizolace 

k.ú. katastrální úřad 

m metr 

m
2
 metr čtverečný 

m
3
 metr krychlový 

mm milimetr 

m.n.m. metrů nad mořem 

NP nadzemní podlaží 

p.č. parcelní číslo 

PP podzemní podlaží 

P.T. původní terén 

PTH porotherm 

Sb. sbírka 

s.p. státní podnik 

U součinitel prostupu tepla (W/m2
K) 

U.T. upravený terén 

ŽB železobeton 
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