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ANOTACE 

BARTUSKOVÁ, L.:  Administrativní objekt v Hrušově: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 48 s., Vedoucí 

práce: Baumannová, M. 

 

 Bakalářská práce Administrativní objekt v Hrušově se zabývá projektem 

administrativního využití objektu v lokalitě Ostrava – Hrušov. Projekt vychází z předchozí 

urbanistické studie v rámci Ateliérové tvorby III., která měla za úkol revitalizovat bývalý důl 

Hubert a lokalitu Hrušova, jenž tvoří perspektivní prostředí v blízkosti dálnice a centra 

Ostravy. Snahou projektu bylo vytvoření areálu za účelem zvýšení turistického ruchu 

a současně zachování volnočasové zeleně v okolí. V rámci navazující Ateliérové tvorby IV. 

byla pro tento objekt vytvořena architektonická studie. Cíl studie představuje objekt 

pro mezinárodní firmu. Odpovídá jak potřebám uživatelů, tak všem podstatným 

ekonomickým, technickým, architektonickým a provozních požadavkům. Budova je 

projektována jako vysokopodlažní čtvercový objekt. 

V bakalářské práci je tento projekt řešen v rozsahu částečné dokumentace pro 

provádění stavby dle zadání. Práce je členěna do dvou částí: textové a výkresové.  Ve 

specializaci jsou řešeny technické detaily základů, atiky a detaily lehkého obvodového pláště.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

administrativa, vysokopodlažní objekt, ocelová konstrukce 
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ANNOTATION 

BARTUSKOVA, L.:  Administration building in Hrušov: Bachelor Thesis. Ostrava: VSB – 

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

2014, 48 p., Supervisor: Baumannová, M. 

 

The Bachelor Thesis ‘‘Administration building in Hrušov‘‘ deals with the project 

concerning building administration use in Ostrava- Hrušov. This particular project is based on 

previous urban study within the Studio Art III whose task was to revitalize the former mine 

Hubert and locality around Hrušov that creates promising environment near the motorway and 

the city center as well. The main aim of this Bachelor Thesis is to create a compound with 

purpose to increase tourism and at the same time preserve greenery in chosen locality. Within 

the following Studio Art IV, the architectonical study was created for this one particular 

object. The main aim of this study serves as an object for international company. It 

corresponds with needs of users as well as with economical, technical, architectonical and 

operational requirements. The building is designed as a high-rise square object. 

 In this Bachelor Thesis, the project is designed in the range of partial documentation 

for the execution of the building according to given specifications. Thesis is divided into two 

parts: textual part and drawing part. Technical details of foundations are addressed in 

specialization as well as attics and details of lightweight circumferential cladding.   

 

KEYWORDS 

administration, highrise building, steel construction 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ZKRATEK 

B.p.v.  baltský po vyrovnání – výškový systém 

č.  číslo 

ČSN  Česká technická norma 

DN  jmenovitý průměr 

BP  bakalářská práce 

kč  koruna česká 

m  metr, základní délková jednotka 

m
2  

metr čtvereční 

m
3
  metr krychlový 

NP  nadzemní podlaží 

Sb.  sbírka 

vyhl.  vyhláška 

obr.  obrázek 

tl.  tloušťka 

p.č.  parcelní číslo 

ul.  ulice 

r.  rok 

ŽB  železobeton 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SO  stavební objekt  

MHD  městská hromadná doprava  
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1. ÚVOD 

Zadáním bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

administrativního objektu v Hrušově. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První částí je architektonická studie, kterou 

jsem řešila v Ateliérové tvorbě IV. Úkolem bylo vyřešit architektonické a dispoziční řešení 

objektu a také umístění stavby na pozemku. Stavební část tvoří druhý oddíl, který řeší 

částečnou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. Třetí, textová část, je hlavní psanou části práce. 

Podkladem pro řešení projektové dokumentace bakalářské práce, byla použita 

urbanistická studie z Ateliérové tvorby III., kde jsme společně řešili areál bývalého dolu 

Hubert v Hrušově se svými spolužáky Denisou Tymrákovou a Jakubem Ukem. Cílem bylo 

oživení záplavami zničené městské části Ostravy. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření pomyslné 

brány na vstupu do města, které by upoutalo pozornost. Lokalita se nachází na hranicích 

s Polskem a tvoří strategické logistické i turistické území. Studie přidělené stavby byla řešena 

v předmětu Ateliérová tvorba IV.. Řešený objekt se nachází v areálu bývalého dolu Hubert. 

Pro částečnou projektovou dokumentaci byl určen předmět Ateliérová tvorba Va. 

Novostavba v areálu bývalého dolu Hubert se nachází v Hrušově. Území dříve 

sloužilo k těžbě a celý areál si do dnešní doby zachoval technický ráz. Okolní dopravní 

infrastruktura napomáhá záměru vytvoření zázemí pro nadnárodní společnost. V těsné 

blízkosti objektu se nachází železniční zastávka a náměstí ohraničené bývalou strojovnou 

dolu. Hlavní vchody do objektu, který je průchozí, jsou situovány z východní a západní 

strany. Ze západu navazuje na parkoviště. Severní strana poskytuje vstup do technického 

zázemí. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

A. Charakteristika Hrušova 

 Roku 1256 byla zaznačena první písemná zmínka o vsi Hrušov (villam Grussene) 

v listinách krále Přemysla Otakara II.. Až do roku 1704 procházel Hrušov pod různými názvy 

vlastnictvím různých majitelů. V daném roce ho však koupil Jindřich Vilém hrabě Vlček 

a připojil Hrušov ke Slezské Ostravě. V roce 1849 došlo ke sloučení s Muglinovem 

do Heřmanic, ale r. 1866 se Hrušov opět osamostatnil. 

 Od počátku ves tvořila zásadní průmyslové centrum. Významná zde byla těžba uhlí 

a v r. 1847 bylo vybudováno nádraží na Severní dráze Ferdinandově. Z Hrušova se stal 

důležitý dopravní uzel a jeho význam ještě podpořila první rakouská továrna na sodu r. 1851, 

která byla hlavním dodavatelem pro trh rakouské monarchie. Krom sody se zde produkovala 

také kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a chlorové vápno. 

 Obec byla dne 12. září 1908 povýšena na městys. Obdržela vlastní znak na pokyn 

císaře Františka Josefa I.. Od 1. července se stala obec součástí Moravské Ostravy. Obec byla 

během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 30. dubna 1945. Z pracovního 

tábora, který v Hrušově fungoval roku 1959, vznikla dnešní věznice Heřmanice. 

 V současné době rozhodlo ostravské zastupitelstvo o postupném vykoupení pozemků. 

Povodněmi zničený Hrušov poskytuje ucelenou plochu, skoro nezastavěnou a nevyužitou, 

kterou pak nabídne budoucím investorů. Navýšením terénu o tři metry dojde k zmenšení 

plochy záplavového území a k zvýšení lukrativnosti ploch. Bývalý areál chemičky prodělal 

demolice starých staveb a po vyčištění území je plocha připravena pro logistiku a skladování, 

objekty na drobnou výrobu a administrativní budovy. Hrušov je skvěle dostupný z dálnice D1, 

hlavního tahu na Polsko, z místních komunikací i železniční stanice. 
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Obr. č. 1 – Zobrazení lokality na území České republiky. 

zdroj: http://www.zemepis.com/images/slmapy/kraje.jpg 

 

Obr. č. 2 – Zaznačení řešeného území na mapě města Ostravy. 

zdroj: http://gisova.ostrava.cz/ostrava/images/mapa_obvody.jpg 



Bakalářská práce 

 

 | 17  
 

B. Poloha objektu a charakteristika řešeného území dolu Hubert  

 Řešená parcela se nachází v severozápadní části obce Hrušov, která je ohraničena 

ze západu řekou Ostravicí. Areál bývalého dolu Hubert se rozprostírá na ploše 52 942 m
2
.  

 Důl byl založen na přechozích kutacích pracích na konci roku 1854 Těžířstvem bratří 

Kleinů. Těžební provoz započal roku 1855 a hned ten rok byl odkoupen Společností Severní 

dráhy Ferdinandovy. V r. 1876 na něho byla podzemím převedena těžba z dolu Albert, který 

se stal jen pomocným dolem. Po druhé světové válce byl důl Hubert přejmenován na důl 

Stachanov. V rámci generální rekonstrukce dolů Vítězný únor, Stachanov a Eduard Urx byla 

převedena těžba uhlí podzemím na závod Vítězný únor. Důl Stachanov byl jako samostatný 

závod zrušen a jeho těžba byla rozdělena mezi Vítězný únor a Eduard Urx.  

 Uhlí se v závodě těžilo v letech 1855 – 1973, ale důl existoval od r. 1854 – 1992. 

Dobývané sloje byly ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Důl měl rozlohu 780 

ha, otevřen byl 3 jámami do hloubky 690 m = 10. patro. V roce 1992 při zavření dolu, byly 

jámy zlikvidovány zásypem. 

 

Obr. č. 3 – Původní vstup do areálu dolu Hubert. 

zdroj: http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/15.htm  
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle Vyhl. 499/2006 Sb.) 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Zadáním projektu bylo vytvoření objektu, pro mezinárodní společnost s dostatečným 

technickým zázemím. Kvůli předpokládaným nestálým geotechnickým podmínkám byl 

zvolen tuhý ŽB základový rošt. Konstrukce stavby je z monolitického ŽB skeletu s modulem 

5 metrů. ŽB jádro je umístěno asymetricky a zajišťuje dostatečnou tuhost budovy. Obsahuje 

potřebné zázemí pro funkci a chod objektu. Dostatek prostoru pro technické zařízení budovy 

zajišťuje 2. NP sloužící pouze k tomuto účelu a má sníženou světlou výšku a prostorná 

technická místnost v 1. NP.  

 Pro lehký obvodový plášť bylo použito různobarevných hliníkových kompozitních 

panelů v kombinaci se sklem, které zajišťují přiměřené osvětlení pro administrativní práce. 

Kancelářské prostory jsou orientovány hlavně na východ a západ.  

Pro podpoření zeleně v areálu byla zvolena zelená střecha, jež slouží jako vyhlídka 

a také plocha pro relaxaci zaměstnanců. Objekt tvoří dominantu v širokém okolí. Působí 

jako vizuální záchytný pod pro danou lokalitu. Upozorňuje na sebe ocelovou konstrukcí, která 

zároveň slouží jako technická podpora provozu objektu. Výška objektu se odvíjela 

od sousedící haldy v areálu dolu a výšky Hrušovských mostů.  
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1.   Identifikační údaje stavby a investora 

Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:    Administrativní objekt v Hrušově 

Druh zástavby:   Novostavba 

Místo stavby:    Ostrava – Hrušov, ulice K šachtě 

     kraj: Moravskoslezský 

Parcelní čísla:    p.č. . 654, 655, 647/2 a část parcely č. 646/1  

Katastrální území:   k.ú. Ostrava - Hrušov 

Základní charakteristika stavby: administrativa s částečnou občanskou vybaveností 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:    Ing. Josef Šimůnek 

Projektant:    Lucie Bartusková 

 

Identifikační údaje investora: 

Jméno:     Josef Šimůnek 

Adresa:    U penzionu 856, 785 01 Olomouc 

Kontakt:    +420 777 652 832 

 

Identifikační údaje projektanta: 

Jméno:     Lucie Bartusková 

Adresa:    Šilheřovická 538, 747 14 Markvartovice 

Kontakt:    +420 608 485 822 
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2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkových vztazích 

 Hrušov je částí města Ostravy. Nachází se v severovýchodním sektoru města. 

Perspektivní lokalitu pro investory z něj tvoří blízká návaznost na hlavní dopravní tah na ve 

směru do Polska. Rozkládá se na parcelách č. 654, 655, 647/2 a část parcely č. 646/1. 

Parkoviště je rozprostřeno na parcelách č. 552, 553/2, 553/1, 554/4, 647/2, které jsou 

v katastrálním území Ostrava – Hrušov. Vlastníky těchto pozemků je stát a právo hospodařit 

s majetkem státu má státní podnik DIAMO. Terén je mírně svažitý severozápadním směrem. 

Hrušov je pomyslně rozdělen na 4 části. Pozemek se nachází v severovýchodním sektoru, 

který je ohraničený ze severu dálnicí, z jihu železnicí, z východu hlavním tahem na Ostravu 

ze směru od Bohumína a ze západu řekou Ostravicí. Stavební parcela se nachází u železniční 

dráhy v blízkosti soutoku řek Odra a Ostravice. Jde o bývalý areál dolu Hubert, který 

je v současné době nabízen k pronájmu několika firmami zabývajícími se opravou aut, 

výrobnou nábytku a v historických objektech se nachází svářečské dílny. Historické objekty 

jsou v dobrém stavu a některé budovy jsou po rekonstrukci. V současné době je podle 

územního rozhodnutí plocha navržena pro lehký průmysl. 

 Návrhový stav se zabývá možným obnovením železniční zastávky, která v historii 

v dole fungovala a vytvořit zásadní dopravní uzel. Došlo by k potlačení průmyslu a rozvoji 

obchodu, administrativy a prostředí vhodného k relaxaci. 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Vykonána byla jen vizuální prohlídka a pořízení potřebné fotodokumentace 

pro zpracování projektu. Žádné další průzkumy a měření provedeny nebyly, neboť se jedná 

o školní projekt. 

Použité vstupní podklady pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 

o Katastrální mapa města Ostrava 

o Územní plán města Ostrava 

o Vlastní fotodokumentace pozemku 

o Příslušné právní předpisy a normy 
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Z hydrogeologických mapových serverů bylo zjištěno, že se oblast nachází na soutoku 

řek Odra a Ostravice a po vytvoření protizáplavových valů se již nenachází v záplavovém 

území. 

 Výškové a polohové body potřebné k vytyčení stavby byly také zjištěny pomocí 

mapových zdrojů. Objekt bude napojen na stávající místní komunikaci K šachtě, na kterou 

bude napojeno i nově vybudované parkoviště, u kterého je zredukován počet parkovacích míst 

na polovinu z důvodů blízkého parkovacího domu. Navíc se v těsné blízkosti objektu nachází 

železniční zastávka a zastávka MHD. Dále bude podporováno využívání jízdních kol, protože 

v areálu se nachází cyklostezka s výbornou návazností na centrum Ostravy. Komunikace 

vybudovaná podél východní strany objektu bude přístupná pro zásobování, hasiče v případě 

zásahu a pro pravidelný svoz odpadu. 

 Veškerá infrastruktura je v těsné blízkosti objektu a budova na ně bude napojena 

pomocí nových přípojek v severní části. Kanalizace, teplovod, vodovod a elektrické připojení 

se v areálu nachází. Dostupný není pouze plynovod. 

4.   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny. 

5.   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Výstavba objektu splňuje dané obecné požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. – 

O technických požadavcích na stavby. Veškeré vypracované dokumenty jsou v souladu 

se zákonem 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle jeho 

prováděcích předpisů. 

 Rozsah projektové dokumentace je vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb v rozsahu zadání práce. 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně 

plánovací dokumentace 

 V současném územním plánu se v dané lokalitě nachází lehký průmysl, ale na základě 

urbanistické studie dojde ke změně využívání území. Nově navržené funkční využití území 

je pro občanskou vybavenost. 
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7.   Věcné a časové vazby stavby 

 Novostavba je v blízkosti historické strojovny a je vázáná na další výstavbu v areálu 

dolu. Hlavně na napojení inženýrských sítí na pozemek objektu. Jde o přípojky vodovodu, 

veřejné kanalizace a podzemního kabelového vedení. 

8.   Předpokládaná lhůta výstavby 

 Předpokládané zahájení výstavby:  8/2014 

 Předpokládané ukončení výstavby:  9/2016 

 Předpokládaná doba výstavby:  25 měsíců 

9.   Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

 Výměra pozemku:    6 752, 6 m
2
 

 Počet nadzemních podlaží:   15 

 Podlahová plocha: 1.NP   320 m
2
 

    2. NP   513 m
2 

    3. NP   513 m
2 

    4. NP   513 m
2 

    5. NP   513 m
2 

    6. NP   513 m
2 

    7. NP   513 m
2 

    8. NP   513 m
2 

    9. NP   513 m
2 

    10. NP   513 m
2 

    11. NP   513 m
2 

    12. NP   513 m
2 

    13. NP   513 m
2 

    14. NP   513 m
2 

    15. NP   513 m
2 

 Celkem:     7 502 m
2
 

 Zastavěná plocha:    668 m
2
 

 Obestavěný prostor:    34 560 m
3
 

 Odhadovaná cena:    225 mil. Kč (odhadnuto z RTS Brno) 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště  

 Řešený pozemek se nachází v severozápadní části obce Hrušov v areálu bývalého dolu 

Hubert u místní komunikace K šachtě. V okolí navrhovaného staveniště se nachází historická 

budova strojovny, bývalá železniční zastávka a objekt výrobny nábytku. Parcela se nachází 

v katastrálním území Ostrava – Hrušov a zabírá parcely č. 654, 655, 647/2 a část parcely 

č. 646/1. Parkoviště je rozprostřeno na parcelách č. 552, 553/2, 553/1, 554/4, 647/2. Pozemky 

v současnosti vlastní stát a právo hospodařit s majetkem státu má státní podnik DIAMO. 

Celková výměra pozemku je 6 752, 6 m
2
. Pozemek se nachází na rovině a je v souladu 

s územním plánem města.  

 Území se nenachází v ochranném pásmu, ani záplavovém území a nejsou zde ani 

žádná památkové zóny. Přístup na staveniště bude z komunikace K šachtě z jižní strany 

a ze zpevněné plochy kolem bývalé strojovny ze západu. Zařízení staveniště bude upřesněno 

dodavatelem. Předpokládá se oplocení a hlídaní prostoru staveniště. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 Z analýzy a průzkumu dané lokality, která se řešila v Ateliérové tvorbě III., byla 

určena poloha budovy na parcele. Ideou projektu bylo vytvoření relaxačního areálu 

s dostatečně rozsáhlou a komplexní infrastrukturou. Komplex tvoří odpočinkový „vodní 

svět“, ale také síť administrativy, hotelů, občanské vybavenosti a přírody. Snahou bylo 

zachovat původního ducha dolu a strojovny, ale také otevřít území široké veřejnosti.  

Řešený objekt je tvořen jako kontrast k historickým cihlovým budovám. První 

nadzemní podlaží objektu je tvořeno jako polootevřený prostor a je průchozí. Hlavní vchody 

jsou ze západní a východní strany, pro snadnou dostupnost z parkoviště a nově navrženého 

náměstí. Před vchodem do administrativních prostor je možnost využití dvou obchodních 

jednotek. Ze severní strany je přístup do technických prostor objektu. 

 Půdorys administrativy je čtvercového tvaru s volnou dispozicí pro velkoprostorové 

kanceláře. Půdorysy jsou variabilní a mají několik variant řešení. Pevně dané je pouze ŽB 

jádro s hygienickým zázemím. Zelená střecha je volena jako relaxační místo s vyhlídkou 
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do širokého okolí. Zajímavými viditelnými body jsou centrum města, Landek nebo soutok 

řek. Výška objektu se odvíjí od okolní zástavby a dosahuje 68 m.  

Nosná konstrukce celé stavby je tvořena monolitickou železobetonovou konstrukcí. 

Hmoty členící objekt byly původně navrženy z pohledového betonu, avšak pro projektovou 

dokumentaci byla použita tepelná izolace a šedá omítka. 1. NP je tvořeno dvěma 

obdélníkovými jádry, které se protínají a tvoří základnu konstrukce. Vstupní prostory jsou 

ohraničený lehkým obvodovým pláštěm. Technické mezipatro navazuje na technickou 

místnost v prvním podlaží a reaguje na velké množství vzduchotechniky a potřeby prostoru 

pro kabeláž. Fasáda v dalších nadzemních podlažích je tvořena z hliníkových různobarevných 

dílců, které barevně respektují prostředí dolu. Využívají přírodních odstínů. Konstrukce 

dalších nadzemních podlaží je tvořena systémem sloupů a průvlaků s modulem 5 metrů. 

c) Technické řešení 

 Prvním krokem jsou inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy. 

Před zahájením zemních prací musí být vytyčena poloha objektu dle vytyčovacího plánu. 

Následně se sejme ornice, která se využije na pozdější terénní úpravy.  

 Zemní práce, po vytyčení, se budou provádět skoro v hloubce dvou metrů. Budou 

prováděny těžkou technikou. Veškeré výkopové práce musí být řádně zabezpečeny. 

Základový rošt je odstupňován a leží na podkladní mazanině z betonu. Předpokládáme 

nerovnoměrné sedání objektu a z toho důvodu volíme tuhý ŽB rošt.  

Navržený konstrukční systém objektu tvoří sloupy o rozměrech 400x400 mm. Jsou 

tvořeny ze železobetonu a bodově zatěžují základový rošt. Pevnost a únosnost oceli není 

předmětem řešení bakalářské práce. Pro jejich výpočet by bylo potřeba statického výpočtu. 

Rozměry objektu jsou 26,2x26,2 m. Stavba má první nadzemní podlaží atypické. Další 

podlaží jsou variabilní pouze se stálým jádrem procházející celým objektem a tvořící 

vodorovné ztužení. 

Podlaha 1. NP je umístěna na betonové mazanině, tepelné izolaci o tl. 150 mm 

a potřebné hydroizolaci. Podlahy v 1. NP objektu tvoří velkoformátová dlažba ve vnější části. 

Vnitřní část je tvořena epoxidovanou stěrkou a protiskluzovou vinylovou podlahou. 

Konstrukci střechy tvoří zesílená ŽB deska a vhodný systém pro zelené střechy. Sklony jsou 

uzpůsobeny tomuto systému a nepřesahují 2%. Konstrukce střechy nese ocelový jehlan tvořený 
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prostorovou příhradovinou. Příhrada je kryta ocelovými plechy nýtovanými ke konstrukci. Příhrada 

je tvořena trubkami o průměru 70 mm a tl. 5 mm. 

Jednotlivá podlaží jsou propojená železobetonovým monolitickým schodištěm. Pouze 

2. NP je přístupné z technické místnosti v 1. NP průlezem. Objekt obsahuje také tři výtahy. 

Dva evakuační a jeden nákladní. Výtahy by byly navrženy profesionální firmou OTIS a.s. 

za použití výtahů Gen2 Lux.  Evakuační výtahy jsou na přepravu 24 osob a nákladní výtah 

může sloužit k přepravě až 13 osob. Firma se zabývá projekcí výtahů do výškových budov 

a navrhují i atypické výtahy. 

Svislé nenosné konstrukce tvoří prosklený lehký obvodový plášť. V nahodilém rytmu 

je plášť tvořen prosklenými a hliníkovými výplněmi. Nenosné příčky uvnitř jádra jsou 

tvořeny zdivem Ytong. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 Řešená budova bude napojena na místní komunikaci K šachtě, z které povede nová 

komunikace sloužící pro příjezd na parkoviště. Komunikace vede podél jižní strany objektu. 

Důležitým bodem je napojení na železnici, která se nachází v těsné blízkosti objektu 

a představuje důležitý prvek hromadné dopravy. Nedaleko se také nachází zastávka autobusu.  

 Veškerá infrastruktura je v těsné blízkosti objektu a budova na ně bude napojena 

pomocí nových přípojek v severní části. Kanalizace, teplovod, vodovod a elektrické připojení 

se v areálu nachází. Dostupný není pouze plynovod. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu 

Ulice K šachtě bude rozšířená a zpevněná z důvodů zvýšeného provozu na 7 m. 

Z ní bude veden sjezd na parkoviště. Z parkoviště bude vedena jednoproudá komunikace 

o šířce 4 m kolem objektu až k zadnímu obslužnému vchodu. Tato pokračující komunikace 

bude sloužit jen pro zásobování, případně svoz odpadu nebo zásah hasičů. Počet parkovacích 

je snížen, neboť v blízkosti objektu je navržen podle urbanistické studie parkovací dům 

odpovídající kapacity. 

Pro nové přípojky infrastruktury bude vybodováno napojení na stávající veřejné řady 

inženýrských sítí. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavba negativní vlivy na životní prostředí ani jeho okolí nemá. Neohrožuje své okolí 

ani dlouhodobě. Výstavba nezahrnuje použití nebezpečných materiálů. V případě výskytu 

vlivu na životní prostředí, by odpovědnost nesl uživatel objektu. Materiály použity při 

výstavbě budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Přechodné situace, způsobující 

zvýšenou hlučnost a prašnost  vzniklé při výstavbě objektu, budou minimalizovány použitím 

vhodných opatření.  

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 Bezbariérové užívání je umožněno dle vyhlášky 389/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy na pozemek 

je řešen bezbariérově. V těsné blízkosti je navrženo parkování pro invalidy. Vertikální 

dostupnost všech podlaží je zajištěna pomocí tří výtahů. Všechny mohou sloužit pro přepravu 

vozíčkáře. Na každém podlaží se nachází bezbariérové hygienické zázemí. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace  

 Není obsahem řešení této bakalářské práce. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 Vytyčení stavby je zaznačeno ve výkresu viz příloha – číslo výkresu 2 – Vytyčovací 

situace stavby. Údaje obsaženy ve výkrese byly získány z portálu Zeměměřického úřadu. 

Vytyčení bude provedeno odbornou geodetickou firmou. Pro stavbu je zvolen výškový 

systém B.p.v. a souřadný systém S-JTSK. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 SO 01  novostavba administrativního objektu 

 SO 02  nově navrhnutá plocha parkoviště 

 SO 03  nová příjezdová komunikace k objektu 
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 SO 04  kanalizační přípojka 

 SO 05  přípojka elektrického vedení 

 SO 06  vodovodní přípojka 

 SO 07  nová pěší komunikace 

 SO 08  zpevněná plocha pro komunální odpad 

 SO 09  parkoviště 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 Prašnost a hlučnost, ke které může během výstavby dojít, bude snížena pomocí 

kropení. Hlučnost způsobí zejména těžká technika použita k zemním pracím. Zabezpečení 

staveniště bude zajištěno. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Technologické a bezpečnostní předpisy dané ČSN, dle platných norem budou 

dodrženy při výkonu všech stavebních i jiných prací. Uplatněna bude také vyhláška 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 309/2006 Sb. Výstavba bude nadále řízená pomocí 

předpisů a zákonu: zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce, vyhláška 324/1990 Sb. – Vyhláška 

Českého úřadu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 591/2006 Sb. – Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

Při provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost při provádění práce. 

Všichni zaměstnanci musí mít proškolení v rámci BOZP. Práce na stavbě vykonávají pouze 

osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Koordinátor BOZP je ze zákona zajištěn investorem 

a kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Cizí osoby nebudou mít vstup na staveniště 

povolen. To bude zajištěno oplocením a ostrahou. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Statická únosnost a stabilita není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Požární bezpečností objektu není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba negativní vlivy na životní prostředí ani jeho okolí nemá. Neohrožuje své okolí 

ani dlouhodobě. Výstavba nezahrnuje použití nebezpečných materiálů. V případě výskytu 

vlivu na životní prostředí, by odpovědnost nesl uživatel objektu. Materiály použity 

při výstavbě budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Přechodné situace, 

způsobující zvýšenou hlučnost a prašnost, vzniklé při výstavbě objektu budou 

minimalizovány použitím vhodných opatření. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Stavba je navržena dle všech platných a příslušných právních norem a předpisů, které 

zajišťují maximální bezpečnost osob při využívání budovy. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Objekt svou funkcí nebude nijak zatěžovat okolí hlukem. Z tohoto důvodu není nutné 

odhlučnění vnějšího pláště budovy. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Novostavba je zajištěna vnějším tepelně izolačním systémem (ETICS). Všechny 

skladby jsou vypočítány pomocí programu Teplo a splňují požadované hodnoty. Lehký 

obvodový plášť splňuje součinitel prostupu tepla podle potřebných norem. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Bezbariérové užívání je umožněno dle vyhlášky 389/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy na pozemek 

je řešen bezbariérově. V těsné blízkosti je navrženo parkování pro invalidy. Vertikální 

dostupnost všech podlaží je zajištěna pomocí tří výtahů. Všechny mohou sloužit pro přepravu 

vozíčkáře. Na každém podlaží se nachází bezbariérové hygienické zázemí. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 Administrativní objekt by neměl být ovlivněn žádnými škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí. Z dosavadních průzkumů vyplynula jen zvýšená hlučnost z blízké železnice, která 

je eliminována neprůzvučností obvodového pláště budovy. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva je poskytnuta dle příslušných a platných právních norem 

a předpisů. 

 

11. Inženýrské stavby 

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 Dešťová a odpadní voda bude svedena do nejbližší společné kanalizace, která 

je umístěná na severní hranici pozemku. Viz výkres č. C 02 
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b) Zásobování vodou 

 Nová vodovodní přípojka navržena z PVC DN 150, povede napojení na stávající 

vodní řád. Viz výkres č. C 02 

c) Zásobování energiemi 

 Přípojka NN bude poskytnuta společností ČEZ Distribuce s.r.o.. Napojena bude 

na stávající rozvodovou síť zemním kabelem do rozvodnice v technické místnosti objektu. 

Kabel se ukládá do minimální hloubky 800 mm na vyrovnávací vrstvě písku a musí být 

chráněn proti překopnutí. Zaznačení uložení viz výkres č. C 02 

d) Řešení dopravy 

Ulice K šachtě bude rozšířená a zpevněná z důvodů zvýšeného provozu na 7 m. 

Z ní bude veden sjezd na parkoviště. Z parkoviště bude vedena jednoproudá komunikace 

o šířce 4 m kolem objektu až k zadnímu obslužnému vchodu. Tato pokračující komunikace 

bude sloužit jen pro zásobování, případně svoz odpadu nebo zásah hasičů. Počet parkovacích 

odpovídá potřebám objektu. 

e) Povrchové úpravy, včetně vegetačních úprav 

 Zpevněná plocha v polootevřeném prostoru je tvořena velkoformátovou dlažbou. 

Okolní zpevněné plochy pro pěší budou tvořeny zámkovou dlažbou včetně nově vzniklého 

náměstí. Areál a okolní prostor bude zařízen novou výsadbou zeleně. 

f) Elektronické komunikace 

 Napojení na elektronické sítě budou provedeny dle dohody s provozovatelem služby. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY STAVBY 

1. Architektonická situace 

 Součást výkresové části viz Architektonická situace, výkres č. C 01 

 

2. Koordinační situace 

 Součástí výkresové dokumentace viz Koordinační situace, výkres č. C 02 

 

3. Vytyčovací situace 

 Součástí výkresové dokumentace viz Vytyčovací situace, výkres č. C 03 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

 Není obsahem řešení bakalářské práce. 

 

2. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 Není obsahem řešení bakalářské práce. Zpracuje odborník. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. Technická zpráva  

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště  

Areál staveniště bude navazovat na stávající dopravní komunikaci K šachtě. 

Pro plynulou a navazující výstavbu budou na ploše staveniště vybudovány skládky 

a meziskládky stavebního materiálu na místech k tomu určených. Po celou doby výstavby 

bude staveniště oploceno a hlídáno.  

b) Významné sítě technické infrastruktury  

Žádné významné sítě technické infrastruktury se v místě staveniště nenacházejí. 

 c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště, apod.  

 Blízké inženýrské sítě vedeny za severní stranou objektu umožňují připojení 

na veškerou technickou infrastrukturu. Přímo místem staveniště není vedena žádná trasa 

technické infrastruktury. Pomocí nových přípojek budou realizovány přípoje na stávající 

inženýrské sítě v blízkosti plochy staveniště. Zbylé zdroje budou zřízeny podle projektu 

zařízení staveniště, který není obsahem řešení této bakalářské práce. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Kvalita životního prostředí bude nepatrně zhoršena při realizaci projektu a úprav 

okolní krajiny. Hluk a prašnost budou dočasně způsobeny pohybem těžké techniky, 

výstavbovým procesem a jednotlivými stavebními činnostmi. 

Projekt zařízení staveniště a realizace projektu bude dbát požadavků zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plocha staveniště bude 

po celou dobu prací obestavěna vysokým plotem, zajištěn protiprachovými clonami, hlídaná 

hlídačem a pro zřejmost bude označení cedulemi upozorňujícími na zákaz vstupu.  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Uspořádání a upravení staveniště bude provedeno tak, aby nedocházelo k případnému 

ohrožení okolí ani okolních obyvatel. Staveniště bude oplocené, zajištěné protiprachovými 

clonami a bude dbáno na zákaz vstupu nepovolaných osob. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

Na ploše staveniště se nebudou nacházet žádné vhodné objekty, které by sloužily 

jako zázemí na stavbě. Bude nutné všechny objekty potřebné pro zařízení staveniště nechat 

zajistit vhodnou dodavatelskou firmu. Za vhodné se považuje využití dovezených unimo 

buněk, které se po dokončení stavby opět odvezou. Kompletní projekt řešení zařízení 

staveniště není v náplni této bakalářské práce.  

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

Není obsahem řešení bakalářské práce.  

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Podmínky pro provádění stavby se budou řídit zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Díky vhodnému návrhu provedení stavby nedojde k ohrožení života, zdraví a zdravých 

životních podmínek uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Životní prostředí nebude 

ohroženo. 

Projekt zařízení staveniště a samotná výstavba bude dbát požadavků zákona 

č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
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zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  

 Předpokládané zahájení výstavby:  8/2014 

 Předpokládané ukončení výstavby:  9/2016 

 Délka výstavby:    25 měsíců 

 

2. Výkresová část  

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště  

Není předmětem zadání bakalářské práce.  

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště  

Není předmětem zadání bakalářské práce.  
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F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 

a) Technická zpráva 

A) Účel objektu 

 Účelem objektu je poskytnutí dostačeného zázemí pro mezinárodní společnost 

v administrativní oblasti. Jde o vyoskopodlažní budovu. V 1. NP se nacházejí kromě 

technického zázemí a recepce administrativy, také dvě obchodní jednotky k pronájmu. 

 

B) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 Viz podkapitola Souhrnné technické zprávy – 1. b) Urbanistické a architektonické 

řešení stavby 

 

C) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 Viz podkapitola Průvodní zpráva – 9. Statistické údaje 

 

D) Technické a konstrukční řešení objektu 

Přípravné a zemní práce 

 Prvním krokem výkopových prací bude sejmutí ornice do hloubky 300 mm. Zemní 

práce, po vytyčení, se budou provádět skoro v hloubce dvou metrů. Budou prováděny těžkou 

technikou. Veškeré výkopové práce musí být řádně zabezpečeny. Základový rošt 

je odstupňován a leží na podkladní mazanině z betonu o tl. 100 mm. Předpokládáme 

nerovnoměrné sedání objektu a z toho důvodu volíme tuhý ŽB rošt. 
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Základy 

 Železobetonový skelet přenáší veškerá zatížení do základového roštu. Rošt je zvolen 

pro možné nestálé geotechnické poměry. Základy sahají do hloubky 1 500 mm. Jsou 

to dvoustupňové rošty o výšce stupňů 500 mm. Rošt je široký 2 400 mm. Je zasypán 

zhutněným štěrkovým násypem o výšce 900 mm a vybetonován na podkladním prostém 

betonu o tl. 100 mm. Základová deska je 150 mm tlustá. Další vrstvy tvoří hydroizolace 

FATRAFOL P 922  o tl. 1,5 mm, následuje tepelná izolace Rockwool Dachrock o tl. 160 mm, 

která zajišťuje dostatečnou tepelnou izolaci při skladbě ležící na terénu. 

 Zatížení je roznášeno do železobetonových sloupků o rozměru 400  x  400 mm. 

Svislé konstrukce 

 Svislé nenosné konstrukce se skládají z vnitřních omítek Baumit, nenosného zdiva 

Ytong P2 500 PD o tl. 100 mm a opět vnitřní omítky doplněné v některých místnostech 

o keramický obklad. Nosná stěna v 1. NP je tvořena ŽB stěnou o tl. 400 mm doplněnou 

tepelnou izolací Rockwool Front rock Max E o tl. 60 mm. Z vnější i vnitřní strany 

je omítnuta. Hlavní nosnou konstrukci objektu představují sloupy o roměru 400 x 400 mm. 

Jsou doplněny o nenosný lehký obvodový plášť, který je detailně vyřešen ve výkresové 

příloze této práce. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Deska o tloušťce 200 mm je kryta tepelnou  izolací Rockwool Steprock HD o tloušťce 

50 mm, pojistnou  hydroizolací a 1. NP je jako pochůzí materiál zvolena velkoformátová 

dlažba pro vnější prostory. Ve vnitřních prostorech je využita epoxidovaná stěrka 

a protiskluzová vinylová podlaha. Ze spodu desky je přiznán pohledový beton. Na kterém 

jsou přiznány všechny rozvody elektrických sítí a vybavení TZB.  

Střešní konstrukce 

 Konstrukce střechy je vyřešena pochůzí zelenou střechou. Skladba střechy je vyřešena 

zesílenou ŽB deskou o tl. 400 mm, tepelnou spádovou izolací Rockwool Rockfall 

o maximálním spádu 2%, výška u atiky je 400 mm. Hydroizolaci tvoří FATRAFOL 818. 

Drenážní systém střechy je důležitý pro zachycení a rozvod dešťové vody. Je zakrytý 
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propustným drenážním násypem. Pochůzí vrstvu tvoří 250 mm tlustý substrát s travinami 

a možností vysazení i keřů. 

 Na zesílené atice o šířce 600 mm je ukotvena ocelová konstrukce, jenž slouží jako 

technická podpora pro provoz objektu. Konstrukce je vedena pod úhlem 45° a vytváří 

čtyřboký jehlan. Pro konstrukci byly zvoleny ocelové profily U 200. Jsou svařeny vždy dva 

k sobě. Do atiky jsou chemicky ukotveny. Prostorovou tuhost zajišťují sloupové podpory 

z železobetonu, vycházející z nosné konstrukce objektu. 

Skladby podlah 

 Skladby podlah jsou rozepsány v projektové dokumentaci ve výkresové části. 

Povrchové úpravy a obvodového pláště 

 Povrchové úpravy se liší podle využití jednotlivých místností. V administrativních 

prostorech jsou přiznány desky i stěny z pohledového betonu. Prostory s hygienickým 

zázemím jsou omítnuty v kombinaci s keramickým obkladem.  

 Povrchovou úpravu vnějších stěn tvoří omítka Baumit. Většina fasády je však tvořena 

lehkým obvodovým pláštěm, tvořeného hliníkovou konstrukcí a sklem. 

Výplně otvorů 

 Vnitřní dveře jsou z dřevěného materiálu s hliníkovou zárubně a nadpražím. 

U některých dveří je z estetického hlediska volena skleněná výplň z pískovaného skla. Typy 

dveří se dělí podle umístění, účelu a typu. Nejsou na ně kladeny žádné speciální požadavky. 

Požární úsek únikového schodiště a výtahů je oddělen protipožární stěnou ze skla obsahující 

dveře splňující tyto požadavky.  

Vnější dveře do objektu jsou součástí lehkého obvodového pláště a materiálově tomu 

odpovídají. Jsou celoprosklené v kombinaci s hliníkovými nosnými prvky. Většina vstupních 

dveří je volena jako dvoukřídlé. Dveře sloužící jako vstup do technického zázemí jsou 

celohliníkové včetně zárubní.  

Podrobný výpis se specifikací prvků naleznete v příloze. 
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Izolace 

 Při zakládání stavby byla použita tepelná izolace Rockwool Dachrock o tl. 160 mm. 

Hydroizolace je volena firmy FATRAFOL typ P 922, jako ochrana proti zemní vlhkosti. 

Při pokládání hydroizolace je nutné dodržovat technické postupy uváděné výrobcem 

a průběžně kontrolovat kvalitu provádění. 

 Ve stropní konstrukci je navržena tepelná izolace o tl. 50 mm značky Rockwool 

Steprock HD. Jako pojistná hydroizolace je vložena FATRAFOL 810 AA. 

 Pro střešní konstrukci jsou zvoleny tepelně izolační spádové desky Rockwool Rockfall 

ve výšce od 400 do 100 mm. Hydroizolace musí být odolná proti prorůstání kořínků. Byla 

zvolena FATRAFOL 818. 

Specifikace výrobků 

 Viz příloha – Specifikace výrobků 

  



Bakalářská práce 

 

 | 40  
 

4. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce byla navrhnout administrativní budovu a její zpracování pro 

částečnou projektovou dokumentaci do stupně pro provádění stavby.  

 Úkolem bylo vytvořit administrativní objekt tvořící dominantu širokého okolí 

pro reprezentativní účely. Snahou bylo vytvořit kontrastní, ale přesto objekt zapadající 

do industriálního prostředí bývalého dolu Hubert. Objekt je tvořen industriálními  materiály 

jako je pohledový beton, ocel a sklo. Barevně je jednolitá skleněná fasáda roztříštěna 

hliníkovými panely různých barev v nepravidelném rytmu. Barvy jsou voleny tak, aby byly 

odstínem co nejbližší okolnímu prostředí. Zvolila jsem odstín oranžové, šedé a bílé. Stavba 

je tvořena železobetonovým skeletem se ztužujícím vnitřním jádrem. Zelená pochůzí střecha 

slouží jako vyhlídka do širokého okolí. Objekt je navýšen o ocelovou konstrukci ve tvaru 

jehlanu, sloužící nejen jako výrazný architektonický prvek, ale také jako podpora systému 

funkce objektu. 

 Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo poučné hlavně z hlediska získaných 

nových zkušeností z oblasti architektury, pozemního stavitelství a stavebních materiálů. 

Rozvoj nově nabitých vědomostí hojně podporovaly konzultace s odborníky a návštěvy 

knihovny. Všechny tyto vědomosti jsou velkým přínosem pro budoucí uplatnění v praxi, 

kde se člověk musí neustále vzdělávat a rozvíjet své znalosti v oblasti nových technologií 

ve stavebnictví. 
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http://www.presbeton.cz – betonová dlažba  
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6. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. č. 1 – Zobrazení lokality na území České republiky. 

zdroj: http://www.zemepis.com/images/slmapy/kraje.jpg 

 

Obr. č. 2 – Zaznačení řešeného území na mapě města Ostravy. 

zdroj: http://gisova.ostrava.cz/ostrava/images/mapa_obvody.jpg 

 

Obr. č. 3 – Původní vstup do areálu dolu Hubert. 

zdroj: http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/15.htm   
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Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace stavby 

Příloha č. 2 – Posouzení skladeb v programu Teplo 
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Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace stavby 

OZNAČENÍ NÁZEV MĚŘÍTKO ROZMĚR FORMÁT 

     
C 01 Architektonická situace 1:250 297x630 3xA4 

C 02 Koordinační situace 1:500 297x630 3xA4 

C 03 Podklady pro vytyčovací výkres 1:500 297x630 3xA4 

F 01 Půdorys základů 1:50 594x841 A1 

F 02 Půdorys 1. NP 1:50 594x841 A1 
     

F 03 Půdorys 3. NP 1:50 594x841 A1 

 F 04 Řez 1:50 1783x841 24xA4 

F 05 Výkres konstrukce stropu 

 

1.50 594x841 A1 

F 06 Výkres konstrukce střechy 1:50 841x1189 A0 

F 07 Půdorys střechy 1:50 594x841 A1 

F 08 Pohledy A 

 

1:100 297x420 A3 

F 09 Pohledy B 1:100 297x420 A3 

F 10 Specifikace prvků  297x210 A4 

F 10.1 Výpis oken  297x210 A4 

F 10.2 Výpis dveří  297x210 A4 

        F 10. 3 Výpis klempířských výrobků  297x210 A4 

F 10.4 Výpis zámečnických výrobků  297x210 A4 

F 11 Vizualizace  297x420 A3 

F 12 Specializace - detaily 

 

 297x210 A4 

F 12.1 Detail A 1:10 297x420 A3 

F 12.2 Detail B 1:10 297x420 A3 

F 12.3 Detail C 1:10 297x420 A3 

F 12.4 Detail D 1:10 297x420 A3 
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Příloha č. 2 – Posouzení skladeb v programu Teplo 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba stěny 3 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  Baumit jemná štuková omítka (F  0,001       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,400       1,740  32,0 
   3  Rockwool Dachrock  0,120       0,045  4,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,001       0,800  12,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 
  

  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.  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba střechy 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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 3  0,400       1,740  32,0 
   2  Rocwool Rockfall spádové desky  0,300       0,040  1,0 
   3  Fatrafol 818  0,0012       0,350  15800,0 
   4  Štěrk  0,120       0,650  15,0 
   5  Půda písčitá vlhká  0,230       2,300  2,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc, a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu vnitřní 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Rockwool Dachrock  0,150       0,045  4,0 
   4  Fatrafol P 922  0,015       0,210  40000,0 
   5  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 
   6  Štěrk  0,900       0,650  15,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,89 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 


