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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Bc. Malárová Lucie, diplomová práce: Škola interiérového designu, Ostrava. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225,

2015. Vedoucí práce Ing. Jiří Teslík.  

Náplní diplomové práce je vypracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Téma diplomové práce je škola interiérového designu v Ostravě. Projekt školy pro interiérový 

design je zhotovena na základě předem vypracované urbanistické a architektonické studie. 

Smyslem diplomové práce je vytvořit nové prostředí pro studenty s návazností na fakultu 

stavební, katedru architektury v Ostravě. Jedna ze stěžejních myšlenek při studii a návrhu

projektu školy, bylo vytvořit hodnotnou stavbu, která by se prezentovala po stránce estetické, 

technické i ekonomické. Hmota stavby a celkový výraz školy je navržena tak, aby zapadala 

do urbanistické a přírodní koncepce okolí dané lokality Ostravy – Poruby. 

Diplomová práce se skládá z výkresové a textové části. Tyto části jsou zpracovány dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

Součástí diplomové práce je tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí, 

Energetický štítek obálky budovy, vyhodnocené dle ČSN 730540-2 (2011).  

Klíčová slova: 

Škola, design, interiér, architektura 
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Bc. Malárová Lucie, Diploma thesis: School of interior design, Ostrava. Technical University 

of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of industrial and building construction 

225, 2014. Supervisor Ing. Jiří Teslík.

The diploma thesis assignment is a project documentation creation. 

The aim of thesis is a project documentation for building of School of interior design in 

Ostrava. Project documentation is created based on urban and architectural study provided in 

advance. Main goal of the school building located near Faculty of Civil Engineering in 

Ostrava, and mainly its Department of architecture, is to originate a new synergic inspiring 

environment based on cooperation of students and teachers of both schools. 

One of the most important ideas of the concept is to build valuable school building, which 

could fulfil its aesthetic, technic and economic role to make comfortable, inspirational, but 

also functional environment for student of school and their teachers. Mass of building and its 

overall expression is design to be fully in accordance with urbane and ecological concept of 

city part Ostrava – Poruba. 

Thermal-technical assessment of civil structures and energy label of the building based on the 

set of the ČSN 730540-2 (2011) standards is also a part of the thesis. 

Key words: 

School, design, interior, architecture. 
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ČÚZK   český úřad zeměměřický a katastrální

k.ú.   katastrální území

m.n.m.   metrů nad mořem

M   měřítko

NP   nadzemní podlaží

PP   podzemní podlaží

PT   původní terén

Obr.   obrázek

Sb.    sbírka zákonů

č.    číslo

vyhl.    vyhláška

odst.    odstavec 

BP    bakalářská práce

U   součinitel prostupu tepla 
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tl.   tloušťka
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Úvod 

Obsahem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby školy 

interiérového designu v Ostravě  - Porubě. Tato práce byla zpracována v Projektu I. kde se 

řešila studie školy interiérového designu a v Projektu II. se stavba řešila po stránce stavebně 

technického řešení. 

Smyslem diplomové práce je vytvořit nové prostředí pro studenty s návazností na Fakultu 

stavební, Katedru architektury v Ostravě. Jedna ze stěžejních myšlenek při studii a návrhu

projektu školy, bylo vytvořit hodnotnou stavbu, která by se prezentovala po stránce estetické, 

technické i ekonomické. Hmota stavby a celkový výraz školy je navržena tak, aby zapadala 

do urbanistické a přírodní koncepce okolí dané lokality a vytvářela tak příjemné, kreativní 

prostření pro studenty umělecko-architektonických oborů.

Novostavba je navržena třípodlažní s plochou 1350 m². V prvním nadzemním podlaží se 

nachází vstupní prezentační foyer navazující na kavárnu s terasou a s příslušným zázemím a 

sociálním zařízením pro zaměstnance kavárny a školy. Dále se v prvním nadzemním podlaží 

nachází bufet pro studenty s příslušným zázemím a sociálním zařízením, přednáškový sál, 

šatna, vrátnice, technická místnost a sklad. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 

učebny, vzorkovny, sklady pro studijní materiály, ateliér pro studenty, sociální zařízení, 

technická místnost a sklad. Ve třetím nadzemním podlaží školy interiérového designu se 

nacházejí kanceláře pro vyučující, sekretariát, studijní a ekonomické oddělení školy,

počítačová místnost.  Výsledný návrh novostavby školy splňuje požadavky pro studium 

denního bakalářského studia oboru Interiérového designu. Tento obor je určen veřejnosti a

studentům vysoké školy, kteří se zajímají o design interiérů, nové trendy v bydlení, 

dekorování a aranžování, historii a vývoj stylů. 

Další součástí diplomové práce je vyhotovení textové části, která je složena z průvodní a 

souhrnné zprávy a zároveň je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 

62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Podstatnou součástí jsou tepelné technické posouzení 

obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy vyhodnocené dle ČSN EN 

730540-2 (2011). 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb)

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E. Dokladová část
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:   Škola interiérového designu

Druh stavby:    Novostavba, stavba občanské vybavenosti 

Místo stavby:   Ostrava – Poruba, ulice Průběžná

Umístění stavby:   parcela č. 4515/1

Kraj:     Moravskoslezský

Katastrální úřad:    Katastrální území Pustkovec 715301 

Stavební úřad:      Ostrava- Poruba 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění staveb (DPS)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   

Investor: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního a průmyslového 

stavitelství 225

A.1.3 Údaje o zpracovateli

Vypracovala:   Bc. Lucie Malárová, studentka VŠB - TUO 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Teslík

Konzultant stavební části: Ing. Jiří Teslík

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Přípravné práce v rámci předmětů Projekt I. a Projekt II.

Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

Stavební pozemek se nachází v Ostravě, v části příměstské oblasti Poruba a je ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy. Jedná se o pozemek s p. č. 4515/1. Celková výměra 
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pozemku je 15 714 m² s rozměry pozemku 97 x 162 m. Terén pozemku se mírně svažuje 

k ulici Průběžná. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

V současnosti je pozemek s p. č. 4515/1 evidovány v katastrální mapě města Ostravy jako

volná plocha. 

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

zona, zvláštní chráněné území, záplavové území apod.)

Na území se nevztahují zvláštní předpisy, které by nařizovaly jeho ochranu. Pozemek 

nespadá do památkové zony či chráněného území.

d) Údaje o odtokových poměrech

Stavbou nedojde v daném místě území ke změně odtokových poměrů.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využití území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky dotčených orgánů. Obecné 

požadavky na výstavbu jsou splněny dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu. Rozsah projektové dokumentace je vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu zadání práce.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou nutné žádné jiné související a podmiňující investice.
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru 

nemovitostí)

Dotčeným pozemkem je parcela č. 4515/1. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby

Jedná se o novostavbu.

b) Účel užívání stavby

Škola interiérového designu je stavbou občanské vybavenosti. Smyslem novostavby je 

vytvořit nové prostředí pro studenty s návazností na Fakultu stavební, Katedru 

architektury v Ostravě. Novostavba školy splňuje požadavky pro studium denního 

bakalářského studia oboru Interiérového designu. Tento obor je určen veřejnosti a

studentům vysoké školy, kteří se zajímají o design interiérů, nové trendy v bydlení, 

dekorování a aranžování, historii a vývoj stylů. Hmota stavby a celkový výraz školy je 

navržena tak, aby zapadala do urbanistické a přírodní koncepce okolí dané lokality a 

vytvářela tak příjemné, kreativní prostření pro studenty umělecko-architektonických 

oborů. Novostavba je navržena třípodlažní s plochou 1350 m².

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních přepisů

Na stavbu se nevztahují žádné zvláštní přepisy právní. Stavba není kulturní památkou.

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky dotčených orgánů a požadavků 

vyplívající z jiných předpisů. Obecné požadavky vycházejí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

obecných požadavcích na stavby, dále dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu. Rozsah projektové dokumentace je zhotoven v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu zadání práce.
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů

Objekt školy je navržen dle požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívající z jiných 

právních předpisů. Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o obecných požadavcích na stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu. Projektový rozsah dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu zadané práce.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

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

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů a pracovníku apod.)

Počet podlaží: 3

Celková zastavěná plocha: 18 000, 00 m²

Obestavěný prostor: 18 907, 88 m³

Výška objektu: 14, 000 m 

Návrh školy interiérového designu je rozdělen na funkční jednotky:

1.NP

Kavárna se zázemím - 172,19 m², 30 hostů, 2 zaměstnanci

Šatna pro studenty - 48,06 m², 1 zaměstnanec

Vrátnice -10,53 m², 1 zaměstnanec

Bufet se zázemím - 153,78 m², 40 hostů, 2 zaměstnanci 

Přednáškový sál 1 - 80,50 m², 30 studentů, 1 učitel

Přednáškový sál 2 - 79,80 m², 30 studentů, 1učitel

Zázemí školy - 82,87 m², 10 zaměstnanců
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2.NP 

Ateliér - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Modelárna - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Učebna (3x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel

Vzorkovna (2x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel

Počítačová učebna - 76, 14 m², 15 studentů, 1učitel

3.NP 

Studovna malá - 35,44 m², 12 studentů

Studovna velká - 52,21 m², 20 studentů

Počítačová učebna - 52,34 m², 15 studentů, 1učitel

Kabinety (6x) - 23,60 m²

Zázemí vedení školy a studijní oddělení - 224,450 m²

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produktové množství, druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov) 

Pro odběr vody bude instalována nová vodovodní přípojka, která bude napojena na 

veřejnou vodovodní síť. Voda bude odebírána od místního dodavatele. Odpadní vody 

budou odváděny do místní kanalizační sítě, která je vedena podél ulice Průběžná. Energie 

budou pokryty přípojkou NN na distribuční síť. S odpady bude řádně nakládáno a 

likvidováno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Stavební odpady budou odváženy na patřičné skládky. Materiály, které je možné 

recyklovat, budou recyklovány.  Technické služby Ostrava, budou zajišťovat odvoz 

komunálního odpadu během užívání stavby. Určení maximálního produkovaného 

množství a druhu odpadu, celkových potřeb a spotřeb není předmětem řešení. Energetický 

štítek budovy byl vyhotoven a se zařazením do klasifikační třídy C – vyhovující.

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

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 24 měsíců.
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Předpokládané zahájení výstavby: 1.3.2015

Předpokládaný konec výstavby: 1.3.2017 

Harmonogram výstavby:

1. Výškopisné a polohopisné zaměření, vytyčení stavby.

2. Zemní a výkopové práce – sejmutí ornice.

3. Založení stavby.

4. Betonáž monolitických základových patek a pásů. Rozvedení vodorovných 

inženýrských sítí a zhutnění zeminy.

5. Betonáž podkladní základové vyztužené desky.

6. Položení hydroizolace spodní stavby.

7. Betonáž svislých monolitických nosných stěn a skeletového systému. Osazení 

průvlaků a ztužidel.

8. Osazení stropních panelů SPIROLL na průvlaky.

9. Vyzdění atiky a provedení jednoplášťové ploché střechy.

10. Vyzdění vnějších výplní stěn zdivem YTONG a osazení prosklených fasád.

11. Vyzdění vnitřních nosných a nenosných stěn, betonáž ztužujících vnitřních stěn.

12. Osazení monolitických schodišť.

13. Zateplování stavby fasádním systémem.

14. Vnitřní instalace.

15. Výplně otvorů.

16. Dokončovací práce – vnitřní omítky, podlahy, keramické obklady, SDK podhledy

17. Vnitřní kompletace.

18. Vnější úpravy.

K postupu výstavby slouží vypracované časové plány a harmonogramy, zpracované 

v přípravné fázi dodavatelem stavby. Jednotlivé činnosti budou na sebe navazovat dle 

technologických a časových termínů stanovených ve smlouvě mezi investorem a 

dodavatelem. Podrobný časový harmonogram není součástí DP.

k) Orientační náklady stavby

Plocha pro zeleň: 2259,49 m²
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Zpevněné plochy: 2850, 00 m²

SO 01 – Škola interiérového designu

Zastavěná plocha: 18 000 m²

Obestavěný prostor: 18 907,88 m³

Odhadované náklady (bez DPH):

Celkové odhadované náklady s 21% DPH: 

Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2015 a obestavěného prostoru můžeme 

cenu stavby, při jednotkové ceně 7 340 Kč/m³ vyčíslit na 139 000 000 Kč

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

S001  NOVOSTAVBA: ŠKOLA INTERIÉROVÉHO DESIGNU

S002  NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍJEZDOVÁ CESTA

S003  NOVĚ NAVRŽENÁ PLOCHA PRO TERASU ŠKOLY

S004  NOVĚ NAVRŽENÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE 

S005  NOVĚ NAVRŽENÉ PARKOVACÍ PLOCHY

S006  NOVĚ NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

S007 NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN

S008  NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO VN

S009  NOVĚ NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

S010  NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA TELEFONIKY

S011  NOVĚ NAVRŽENÁ PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

S012 NOVĚ NEVRŽENÁ PĚŠÍ CESTA
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v příměstské části města Ostravy. Terén pozemku je 

rovinatý a v současné době je využíván jako volná plocha. Z jižní strany daný pozemek 

kopíruje hlavní komunikaci, silnici I. třídy, v ulici Průběžná. Příjezdová cesta, silnice II. 

třídy je ve směru ulice Spojovací. Vzdálenější zástavba od pozemku je benzinová stanice 

a obchodní centrum Globus. Benzinová stanice se nachází západně od pozemku a 

obchodní centrum s parkováním je situováno na severní straně od pozemku. Z východní 

strany je pozemek obklopen lesem Osočník a na jižní straně je situována stavba Vysoké 

školy báňské technické univerzity, Fakulta stavební. Výměra pozemku je 15 714 m² o

rozměrech 97 x 162 m. Relativní výškový systém ± 0, 000 je + 281, 520 m.n.m, ve 

výškovém systému Bpv., který je zvolen v úrovni podlahy 1.NP. Plocha pozemku je 

porostlé křovinou a trávou. Před zahájením stavby školy bude sejmuta ornice v místě 

navrhovaného objektu. Napojení na technické infrastruktury je z jižní strany. Napojení 

dopravní infrastruktury je napojeno z východní strany pozemku. Zařízení staveniště bude 

splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Z důvodu školní práce nebyly provedeny průzkumy, pouze z mapových dat byly zjištěny 

následující informace:

Geologický průzkum:

Hladina podzemní vody byla zjištěna v dostatečné hloubce. Lokalita pozemku se 

nenachází v záplavovém území.

Hydrogeologický průzkum:

Usazené horniny – hlíny, spraše, štěrky

Výskyt radonu:  

Kategorie indexu radonu: nízká
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I přes nízký výskyt radonu dle mapových podkladů bude potřeba provést odborné měření 

v dané lokalitě. Dále byly zjištěny výškové a polohové body potřebné k vytyčení stavby.

Během průzkumu dané lokality byla provedena fotodokumentace areálu a okolí.

c) Stávající a ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné či bezpečnostní pásmo neprochází danou lokalitou.

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

Daná lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území či v území s možným 

sesuvem půdy.

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

území

Stavba školy interiérového designu nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Dešťová 

a odpadní voda bude svedena do nově vybudované splaškové kanalizace, která je 

umístěná v ulici Průběžná. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek je nezastavěný a nevyužívaný, nacházejí se zde pouze zelené plochy.

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

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou zde žádné požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa.

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

technickou infrastrukturu) 

Návrh napojení novostavby školy na technickou infrastrukturu je z východní strany ulice 

na ulici Spojovací, silnici II. Třídy. K napojení novostavby na technickou infrastruktura 

navazují parkovací místa na severní straně objektu školy. Počet parkovacích míst je 65 

s rozměry 2,5 x 5 m, 2 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace a 1 zastřešené místo pro kola. Dále zde navazují i zásobovací místa pro kavárnu 

a bufet školy. Jižní část od objektu školy je určena pro zeleň a pěší komunikaci. 
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Odpadní voda bude řešena napojením na stávající splaškovou a dešťovou kanalizaci 

v Ostravě. Přívod energií bude řešen přípojkou vedenou v zemi ke stávající elektrické síti. 

Přípojky jsou orientovány z jižní strany novostavby k hlavní komunikaci po ulici 

Průběžná. Na výkres C 01 jsou znázorněny všechny potřebné informace sepsány výše. 

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

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 20 měsíců. Časové vazby viz A.3 Průvodní

zpráva – údaje  o území (bod h).

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Škola interiérového designu je stavba občanské vybavenosti. Novostavba bude sloužit pro 

studenty s návazností na Fakultu stavební, Katedru architektury v Ostravě. Novostavba 

školy splňuje požadavky pro studium denního bakalářského studia oboru Interiérového 

designu. Škola je dimenzována pro 180 studentů, kdy v každém ročníku studuje 

maximálně 60 studentů, kteří jsou rozděleni do čtyř studijních skupin po 15 studentů. 

Tento obor je určen veřejnosti a studentům vysoké školy, kteří se zajímají o design 

interiérů, nové trendy v bydlení, dekorování a aranžování, historii a vývoj stylů. Hmota 

stavby a celkový výraz školy je navržena tak, aby zapadala do urbanistické a přírodní 

koncepce okolí dané lokality a vytvářela tak příjemné, kreativní prostření pro studenty 

umělecko-architektonických oborů. 

Návrh školy interiérového designu je rozdělen na funkční jednotky:

1.NP  

Kavárna se zázemím - 172,19 m², 30 hostů, 2 zaměstnanci

Šatna pro studenty - 48,06 m², 1 zaměstnanec

Vrátnice -10,53 m², 1 zaměstnanec

Bufet se zázemím - 153,78 m², 40 hostů, 2 zaměstnanci 

Přednáškový sál 1 - 80,50 m², 30 studentů, 1 učitel
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Přednáškový sál 2 - 79,80 m², 30 studentů, 1učitel

Zázemí školy - 82,87 m², 10 zaměstnanců  

2.NP 

Ateliér - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Modelárna - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Učebna (3x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel

Vzorkovna (2x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel 

Počítačová učebna - 76, 14 m², 15 studentů, 1učitel

3.NP 

Studovna malá - 35,44 m², 12 studentů

Studovna velká - 52,21 m², 20 studentů

Počítačová učebna - 52,34 m², 15 studentů, 1učitel

Kabinety (6x) - 23,60 m²

Zázemí vedení školy a studijní oddělení - 224,450 m²

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Škola interiérového designu je navržena v příměstské oblasti, situována mezi stávající 

objekty Fakulty stavební, obchodního centra Globus, benzinové pumpy a stávající zeleň 

z východní strany lesem Osočníkem. Novostavba bude situována tak, aby nenarušovala 

okolní zástavbu a ráz krajiny. Objekt je třípodlažní, forma objektu má hranolovou 

kompozici na základě čtverce 36, 75 x 36,75 m. Objekt novostavby je navržen třípodlažní 

s plochou 1350 m². 

Stavba je v souladu s územním plánem. Hlavní vstup a vedlejší vstup pro zásobování jsou 

přístupné přímo z ulice Průběžná a Spojovací. Výrazné prosklená fasáda je orientována na 

východní stranu budovy, směrem k ulici spojovací a díky tomu se propojuje interiér škol 
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s výhledem do lesa Osočník. V blízkém okolí stavby jsou navrženy nové zelené plochy a 

ploch pro pěší, které navazují na plochy stávající. V blízkosti školy se nacházejí 

autobusové zastávky. 

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

Budova školy je obdélníkového tvaru o rozměrech 36, 75 x 36,75 m. Výška objektu 14,40 

m. Svým tvarem zapadá do okolní zástavby. Výrazným prvkem budovy jsou dominantní 

prosklené plochy, které navazují kontakt s okolní zástavbou, ale hlavně se stávající 

krajinou či s nově vysázenou zelení. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prezentační foyer navazující na kavárnu 

s terasou a s příslušným zázemím a sociálním zařízením pro zaměstnance kavárny a školy. 

Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází bufet pro studenty s příslušným zázemím a 

sociálním zařízením, přednáškové sály, šatna, vrátnice, technická místnost a sklad. Ve 

druhém nadzemním podlaží se nacházejí učebny, vzorkovny, sklady pro studijní 

materiály, ateliér pro studenty, sociální zařízení, technická místnost a sklad. Ve třetím 

nadzemním podlaží školy interiérového designu se nacházejí kanceláře pro vyučující, 

sekretariát, studijní a ekonomické oddělení školy, počítačová místnost a studovny pro 

studenty.  Hlavní vstup do centra budovy je navržen od ulice Průběžná.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení budovy je navrženo ve třech nadzemních patrech. Technologie výroby se 

v navržené budově nekoná. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prezentační foyer navazující na kavárnu 

s terasou a s příslušným zázemím a sociálním zařízením pro zaměstnance kavárny a školy. 

Bufet pro studenty s příslušným zázemím a sociálním zařízením, přednáškové sály, šatna, 

vrátnice, technická místnost a sklad. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí učebny, počítačová učebna, vzorkovny, 

sklady pro studijní materiály, ateliér a modelárna pro studenty, sociální zařízení, technická 

místnost a sklad. 
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Ve třetím nadzemním podlaží školy interiérového designu se nacházejí kanceláře pro 

vyučující, sekretariát, studijní a ekonomické oddělení školy, počítačová místnost a 

studovny pro studenty.  Hlavní vstup do centra budovy je navržen od ulice Průběžná.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Celý projekt je navrhován jako bezbariérový a je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. V objektu

jsou navrženy prostorné výtahy, bezbariérové toalety, bezbariérový přístup do objektu a 

všech dílčích místností, parkování atd.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání byla zajištěna bezpečnost, ochrana a zdraví 

návštěvníků, studentů, personálu i učitelům. Místnosti školy interiérového designu jsou 

navrženy tak, aby splňovaly dané požadavky. Během návrhu školy jsem se řídila 

vyhláškou č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělání. Při užívání stavby lze předejít vzniku rizik správnou 

údržbou, užíváním a vhodným chování osob uvnitř objektu. Dále během užívaní školy se 

budou dodržovat dané legislativy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Škola interiérového designu je stavba občanské vybavenosti. Novostavba bude sloužit pro 

studenty s návazností na Fakultu stavební, Katedru architektury v Ostravě. Novostavba 

školy splňuje požadavky pro studium denního bakalářského studia oboru Interiérového 

designu. Hmota stavby a celkový výraz školy je navržena tak, aby zapadala do 

urbanistické a přírodní koncepce okolí dané lokality. Objekt je třípodlažní obdélníkového 

tvaru o rozměrech 36, 75 x 36,75 m. Výška objektu 14,40 m.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení

Přípravné práce

Úvodním úkolem je zajištění inženýrsko – geologického průzkumu. Na stavebním 

pozemku budou odstraněny stávající porosty. Než se zahájí zemní práce, bude poloha 

stavby horizontálně a vertikálně zaměřena a vytyčena pomocí laviček. Podkladem pro 

zjištění polohy stavby je zpracovaný vytyčovací plán.

Zemní práce

Ornice bude sejmuta do hloubky 200 mm a uskladněna na meziskládce. Tato ornice bude 

využita později na terénní úpravy. Úroveň ±0,000 je 281,520 m.n.m. B.p.v.. 

Výkopové práce

Po vytyčení stavby a sejmutí ornice budou provedeny výkopové práce v hloubce 

dosahující 2,1 m. Výkopové práce budou prováděny těžkou technikou a stavební jáma 

bude označena pro bezpečnost na staveništi. Zemina bude odvezena na skládku.

Hydroizolace proti zimní vlhkosti

Ochrana proti pronikání vlhkosti z podloží je navržena hydroizolační asfaltový pás tl. 4 

mm. Tento hydroizolační pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAR bude uložen na 

základovou desku a bude vytažen nad terén do výšky 300 mm podél obvodových 

konstrukcí.

Protiradonové opatření

Dle mapových  podkladů byl jištěn pouze nízký výskyt radonu v dané lokalitě stavebního 

pozemku. Navržená izolace spodní stavby je dostatečnou ochranou proti pronikání radonu 

z podloží.

Základy

Hloubka základů je 2 100 mm. Stavba bude založena na železobetonových patkách a

pásech, třídy betonu C 25/30, CX 1 a výztuže R 10 505, které budou betonovány do 

výkopu a nezámrzné hloubce. Tuhost základové konstrukce budu řešen základovým 

roštem. Základovou spáru je nutno chránit před promočením a podzemní vodou. 

Základové pásy budou provedeny ze železobetonu a budou zhotoveny na podkladní 
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betonové mazanině C 12/15, výška mazaniny je 150 mm, uložena na násypu štěrkopísku o 

tl. 200 mm, zhutněný na 0,25 MPa.

Současně budou zhotoveny základy pod železobetonovými schodišti a výtahovou šachtou 

do hloubky 2 100 mm. Základy pro výtahovou šachtu budou zhotoveny na základové 

desce v šířce 500 mm hydroizolačně a tepelně izolována vrstvou 180 mm Isover EPS 200 

S stabil a PVC folie ALKORPLAN tl. 1,2 mm.

Základová deska je navržena ze železobetonu třídy C25/30, XC1 a vyztužena kari sítí o 

průměru 5 mm, oka kari sítě 100 x 100 m. 

Nosný systém, svislé nosné konstrukce

Nosná konstrukce objektu železobetonový systém modulu 7 200 x 7200 mm. Nosný 

systém tvoří sloupy, průvlaky a ztužidla. Dalšími nosnými konstrukcemi jsou

železobetonové monolitické zdi.

Ve všech podlaží je nosný systém tvořen železobetonovými sloupy čtvercového průřezu o 

rozměrech 450 x 450 mm. Osová vzdálenost sloupů v podélném i v příčném směru je 

7 200 mm. Nosný systém je doplněn železobetonovými monolitickým sloupem 450 x 300 

mm ve východním traktu objektu.

Na sloupy a nosné zdi jsou uloženy průvlaky tvaru obráceného „T“ a o krajích průvlaky 

tvaru „L“. Ztužidla jsou ukládány na průvlaky po obvodě budovy.

V objektu jsou navrženy nosné ŽB monolitické zdi třídy betonu C 25/30, XC1. Tyto stěny 

slouží jako ztužující prvky nebo jako konstrukce výtahové šachty či jsou navrženy pro 

uložení schodišťových ramen.

Nosné zdivo je Ytong P4 -500 s rozměry 300 x 249 x 499 mm uložena do maltového lože 

na tenkovrstvou Ytong zdící maltu.

Svislé výplňové konstrukce a příčky

Svislé výplňové konstrukce v podlažích jsou zhotoveny z tvárnic P2-500 s rozměry 150 x 

249 x 599 mm, uložena celoplošně na stavební lepidlo DRYFIX. 
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Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovnou nosnou konstrukci objektu školy tvoří prefabrikované železobetonové 

průvlaky, které jsou kladeny na sloupy. Na průvlaky budou kladeny ztužidla, které ztuží 

budovu po jejím obvodu. Stropy ve všech patrech budovy jsou navrženy ze stropních 

dutinových panelů SPIROLL výšky 320 mm, které se uloží na průvlaky.  

Překlady

Při řešení objektu jsou navrženy nosné překlady Ytong a železobetonové monolitické 

překlady nad dveřmi, okenními otvory. Výpisy překladů jsou uvedeny ve výkresech 

jednotlivých podlaží.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je řešena jako plochá jednoplášťová konstrukce. Odvodnění plochých 

střech je navrženo dovnitř dispozice. Nosná konstrukce je tvořena z dutinových stropních 

dílců SPIROLL výšky 320 mm, které jsou uloženy na železobetonové průvlaky. Střešní 

konstrukce je zakončena atikou. Spády střešních plášťů jsou variabilní, viz. výkres 

půdorysu ploché střechy.

Skladba ploché střechy – DEKROOF 08 

Stabilizační a ochranná vrstva – (kačírek) prané říční kamenivo frakce 16/32, tl. 120 mm

Ochranná textylie – FILTEK 500,PP 

Hlavní hydroizolační folie – DEKPLAN 77, PVC-P, tl. 1,5 mm 

Separační textylie – FILTEK 300, PP 

Tepelná izolace – EPS 100 S, dvě vrstvy 140 + 120 mm, tl. 260 mm

Glastek 40 special mineral, SBS modifikovaný asfalt, tl. 4,0 mm

Penetrační emulze – DEKPRIMER 

Spádová vrstva – polystyren beton C 20/25, tl. 50 – 35 mm 

Nosná železobetonová konstrukce – SPIROLL 320, tl.320 mm 
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Schodiště a rampy

V dispozici objektu jsou navržená dvě schodiště. Všechna jsou řešena jako 

železobetonová, třídy betonu C 25/30, XC1. Povrchová úprava je leštěný beton 

s protiskluznou úpravou. Schodiště jsou opatřeny zábradlím o výšce 1100 mm.

Ve východním traktu budovy je navrženo dominantní přímé schodiště s rozměry ramena 

1800 x 25 400 mm. Které po výšce spojuje druhé a třetí nadzemní podlaží. Přímé 

schodiště je částečně vetknuté 150 mm do nosné železobetonové zdi tl. 300 mm, nesené 

prefabrikovaným železobetonovým průvlakem ve tvaru obráceného „T“, únosnost je 

navýšena železobetonovým sloupkem 300 x 150 mm. Výška a šířka schodišťového stupně 

je 150 x 330 mm a v každém rameni přímého schodiště je 15 schodišťových stupňů.

Další schodišťový prostor se nachází v západním traktu budovy je navrženo dvouramenné 

schodiště vetknuté 150 mm do železobetonové stěny tl.300 mm a uloženo na ozub 

prefabrikovaného železobetonového průvlaku ve tvaru obráceného „T“. Výška 

mezipodesty schodiště je + 2,250 mm, v nástupním i výstupním rameni je 15 

schodišťových stupňů. Výška a šířka schodišťového stupně je 150 x 330 mm.

Výtahy 

Výtah spojuje všechna navržená podlaží. Rozměry výtahové šachty jsou 3375 x 2250 mm,

konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým zdivem tl. 300 mm. Výtah je 

navržen OTIS gen 2 Premier, pro 8 osob s nosností 630 kg. Výtahová kabina má rozměr 

2700 x 2000 mm. 

Hydroizolace 

Ochrana proti zemní vlhkosti podlah a svislých obvodových je navržen GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAR. Hydroizolační pás je uložen na základovou destu a bude vytažen 

300 mm nad terén. Izolace spodní stavby je také dostatečnou ochranou i proti radonu 

z podloží.

Ve skladbě střešního pláště je navržena hlavní hydroizolační folie – DEKPLAN 77, PVC-

P, tl. 1,5 mm a Glastek 40 special mineral, SBS modifikovaný asfalt, tl. 4,0 mm. 
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Tepelná a kročejová izolace

Podlahy ve styku se zeminou budou zatepleny EPS Isover, tl.120 mm. Tepelná izolace

obvodové konstrukce je navržen Isover EPS, tl. 150 mm. Základy jsou zatepleny pěnovým 

polystyrénem XPS STYRODUR 30 35 CS o tl. 100 mm. Ve skladbě ploché střechy jsou 

použity EPS 100 S, dvě vrstvy 140 + 120 mm, tl. 260 mm. Ve skladbách podlah je 

navržena EPS tepelná a kročejová izolace tl. 120 - 150 mm. 

Podlahy 

Skladby podlah v místnosti jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. V objektu

školy je navržena velkoformátová keramická dlažba tl. 12 mm uložena na flexibilní 

cementové lepidlo a ve vstupní části je navržena rohož z nerezových profilů vyplněných 

gumovými a textilními pásky tl. 27 mm, která je zapuštěná do nerezového rámu.

Úpravy povrchů

Vnitřní úprava povrchů je dána účelem jednotlivých místností. V interiéru jsou navrženy 

jednovrstvé omítky Baumit MPA 35 L, tl. 1,5 mm a pro vnější povrchy obvodové 

konstrukce budovy bude omítka také Baumit tl. 2 mm. Vnitřní a vnější omítky 

budou dokončeny bílou malbou.

V místnostech se sociálním zařízení jsou použity obklady typu RAKO o rozměrech 200 x 

250 do výšky 2 100 mm.

Povrchová úprava vnitřních stropů je zhotovena ze silikátové omítky CEMIX a SDK 

podhledy RIGIPS CASOPRANO CASOVOICE. 

Klempířské výrobky

Viz. specifikace klempířské, truhlářské, zámečnické výrobky

Výplně otvorů

Okna budou osazena  STAVO – PLAST – KOMFORT, tradicional colors, odstín imitující 

dřevo, dveře STAVO – HLINÍK – KOMFORT, ODTÍN ŠEDÝ. Fasáda školy je 

zhotovena modulární fasádou Schuco SMC 50 s trojitým bezpečnostním zasklením.

Více informací viz. výkresová dokumentace a specifikace výrobků.
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Odborník navrhne stavbu z hlediska stability na základě statických výpočtů. Během 

stavby nesmí dojít k nadměrnému zatížení stavby, které by mohl způsobit zřízení nebo 

přetvoření objektu během realizace a užívání. Objekt bude realizován dle obecných 

technických předpisů a požadavků na výstavbu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technická řešení

Větrání a klimatizace

Místnosti v objektu, které nelze přirozeně větrat okny, budou napojeny na řízenou 

vzduchotechniku.  

Vodovod 

Pitná voda je v objektu zajištěna napojením na veřejný vodovod. Přípojka vody bude 

vedena do technické místnosti, kde bude umístěn i hlavní uzávěr vody.

Plynovod 

Objekt je vytápěn systémem dálkového vytápění.

Kanalizace 

Likvidace splaškových a odpadních vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci, která 

vede pod komunikací ulice Průběžná. Přípojka bude vedena do technické místnosti.

Elektroinstalace 

Objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť NN přípojkou. Hlavní jistič je 

umístěn v technické místnosti, odtud jsou všechny instalace rozvedeny do celé budovy.

Automatický hasící systém (sprinklery)

Budova je vybavená automatickým hasícím systémem – sprinklery, napojeným na 

kouřová čidla. Tento systém je veden v instalační šachtě a v jednotlivých patrech je 

rozveden v podhledech.  

b) Výčet technických a technologických zařízení
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Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 

dokumentace.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba je rozdělena do požárních úseků. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Není předmětem diplomové práce

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Jednotlivé konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby zachovaly svou nosnost a stabilitu 

po předepsanou dobu během požáru.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Únikové cesty jsou navrženy tak, aby případná evakuace osob proběhla co nejrychleji a co 

nejkratší možnou cestou. V objektu je navrženo hlavní schodiště ve východním traktu a 

schodiště v západním traktu budovy. Únikové cesty jsou vybaveny nouzovým osvětlením 

a řádně označeny. Únikové cesty vedou ven z objektu na přilehlé komunikace.

e) Zhodnocení odstupňovaných vzdáleností a vymezení požárně bezpečného prostoru

Objekt splňuje minimální vzdálenosti od okolních budov a komunikací. Objekt je 

projektován tak, aby zamezil rozšíření vzniklého požáru a okolní stavby. Požární technik 

určil rozsah požárně nebezpečného prostoru.

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

vnitřních a vnějších odběrných míst

Objekt je v každém patře vybaven nástěnným hydrantem DN 25/30 m a dostatečným 

množstvím ručních hasicích přístrojů. Stavba je také vybavená kouřovými čidly a 

automatickým hasícím přístrojem. Nadzemní hydrant se nachází před objektem.
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Příjezdová komunikace a zpevněné plochy před objektem jsou navrženy tak, aby byl 

umožněn zásah požárních jednotek. Zásahu nebrání žádné překážky či objekty. Přístup 

k objektu je z ulic Průběžný a Spojovací.

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

vzduchotechnická zařízení)

Budova je vybavena automatickým hasícím systémem, napojeným na kouřová čidla. 

Rozvody hasícího systému jsou vedeny v podhledech. V budově jsou také rozmístěny

nástěnné hydranty napojeny na vodovodní síť. Místnosti v budově, které nelze přirozeně 

větrat okny, budou napojeny na zřízenou vzduchotechniku. Která má technické zázemí 

v přízemí technické místnosti a ústí na střeše budovy. Dále je vedena instalační šachtou a 

v jednotlivých patrech je rozvedena v podhledech. 

i)Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba je rozdělena do požárních úseků. Únikové cesty v budově jsou řádně značeny a 

vybaveny nouzovým osvětlením. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy v budově tak, aby 

zachovaly svou stabilitu a únosnost po předepsanou dobu během požáru. Budova splňuje 

minimální vzdálenosti od okolních budov a komunikací a je projektována tak, aby 

zamezila rozšíření požáru na okolní stavby. Rozsah požárně nebezpečného prostoru je 

vymezen hranicemi pozemku. Prostor před budovou splňuje přístup pro zásah požárních 

jednotek. Stavby je vybavena nástěnnými hydranty a dostatečným množstvím ručních 

hasicích přístrojů, automatickým hasícím systémem a kouřovými čidly.

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

V každém patře budovy jsou vyznačeny únikové cesty, směry úniků a východů do 

volného prostoru. Bezpečnostní značky jsou vyznačeny graficky a rozmístěny tak, aby 

včasně a zřetelně informovaly o možném nebezpečí. Jsou umístěny tak, aby osoba 

nacházející se v ohroženém prostoru opustila nejkratší a nejrychlejší cestou této prostor. 

V případě výpadku proudu v budově jsou napojeny na alternativní zdroj elektřiny
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Budova školy byla navržena s ohledem na tepelně technické hledisko. Obvodové 

konstrukce budovy splňují veškeré tepelně technické požadavky pro budovy občanské 

vybavenosti. Stavba je navržena dle platné normy ČSN EN 730540-2 (2011) 

b) Energetická náročnost stavby

Diplomová práce obsahuje tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí (výstupy 

z programů Teplo 2011, Area 2011) a energetický štítek obálky budovy vyhodnocené dle 

ČSN EN 730540-2 (2011) 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů

V objektu nejsou použity žádné alternativní zdroje energie.

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

prostředí

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

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

Vytápění objektu je řešeno teplovzdušným vytápěním pomocí rekuperace vzduchu řízení 

vzduchotechnikou. Strojovna vzduchotechniky je umístěna na střeše budovy. Větrání 

objektu bude také zajištěno pomocí vzduchotechniky. K odběru vody bude zřízena nová 

přípojka vody. Voda bude odebírána od místního dodavatele. Odpad budou zajišťovat 

technické služby Ostrava. V místech budovy, kde nebude dostatek denního osvětlení, 

bude navrženo osvětlení umělé. Stavby školy je navržena tak, aby byly splněny veškeré 

hygienické požadavky na stavbu. Vliv stavby na okolí je řešeno viz níže.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Výskyt radonu dle mapových podkladů je nízký. Ochrana proti působení radonu postačí 

navržena izolace.

b) Ochrana před bludnými proudy

Řešená oblast není ohrožena bludnými proudy.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Řešená oblast není ohrožena technickou seizmicitou.

d) Ochrana před hlukem

Stavba se nachází v oblasti se zvýšeným výskytem hluku. Silnice I. třídy i železnice jsou 

od stavby v dostatečné vzdálenost. Obvodový plášť budovy je navržen tak, aby zamezil 

působení vnějšího hluku.

e) Protipovodňová opatření

Objekt školy se nenachází v záplavové oblasti.

f) Ostatní účinky

Situování objektu školy není na nestabilním území, v seizmické oblasti ani lokalitě, která 

byla poddolována. Na území nebyly zjištěny žádné agresivní vody. Proti zasažení blesku 

je navržen hromosvod.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaná místa technické infrastruktury

Od ulice Průběžná bude objekt napojen na místní plynovod, splaškovou kanalizaci DN 

300 a elektrické vedení. Od ulice Průběžná také bude napojen na místní vodovod DN 150. 

Veškerá napojovaná místa se nacházejí v technické místnosti.
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b) Připojovací rozměr, výkonové kapacity a délky

Budova se na místní technickou infrastrukturu napojí pomocí nových přípojek 

dimenzovaných dle spotřeby. Jednotlivé přípojky s jejich délky jsou zakresleny ve 

výkresu koordinační situace č. v. C01, který je součástí výkresové dokumentace.

Délky jednotlivých přípojek:

Nově navržená kanalizační přípojka: 63,3 m

Nově navržená vodovodní přípojka: 74,3 m

Nově navržená telefoniky přípojka: 69,4 m

Nově navržená přípojka elektrického vedení: 65,5 m

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení

Objekt je přímo přístupný z ulice Spojovací z východní strany objektu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt školy je na východní straně napojen na silnici III. třídy Spojovací, která vychází ze 

silnice II. třídy Průběžná, která navazuje na silnici I. třídy směr Ostrava – Poruba a Opava. 

c) Doprava v klidu 

Na parcele školy je navrženo 65 parkovacích míst, z toho 4 místa pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Dále vyhrazené parkoviště pro zásobování školy.

d) Pěší a cyklistické stezky

K budově školy jsou navrženy nové dlážděné zpevněné plochy pro pěší, které navazují na 

stávající zpevněné plochy. Cyklistické stezky se nenavrhovaly.



VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225

Škola interiérového designu

 

37 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVIDEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Na parcele stavby nebude potřeba žádných větších terénních úprav. Pouze bude 

odstraněna na pozemku parcely přebytečná zeleň. Vybudují se obrubníky a následně 

zpevněné plochy pro pěší a parkovací plochy jak pro veřejnost, tak i pro zásobování. Tyto 

zpevněné plochy budou dlážděné a asfaltové. Plochy určené pro zeleň se zasypou 

úrodnější půdou a bude vyset nový travní porost (viz. výkres Koordinační situace – C01). 

b) Použité vegetační prvky

Na pozemku školy bude vyset nový travní porost, vysázeny nové stromy, okrasné keře a 

květiny (viz. výkres Koordinační situace – C01). 

c) Biotechnická opatření

Nejsou potřeba tato opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY N AŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

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

Stavba školy nebude mít během provozu žádný negativní vliv na okolí, ani na životní 

prostředí. Pouze během výstavby může objekt zatěžovat okolí nadměrným hlukem a 

prašností, či zvýšeným provozem nákladních automobilů. Materiály, které by mohly 

ovlivnit negativně životně prostředí, nebudou použity. S odpady které vzniknout při 

realizaci stavby bude řádně nakládáno a bude zajištěna jejich likvidace dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Stavba a přilehlé plochy 

budou napojeny na místní kanalizaci.

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

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

Stavbou školy interiérového designu nebude narušena krajina či příroda. Nedojde 

k ohrožení dřevin, rostlin, živočichů. Na řešeném území se nenachází žádný památný 

strom. Samotný provoz budovy během jejího ožívání nebude mít negativní vliv na přírodu 

a krajinu. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

Veškeré podmínky ze stanoviska EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí byly zohledněny.

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

podle jiných právních předpisů

Nejsou zde navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma ani rozsah omezení a 

podmínky ochrany.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba je navrhnuta tak, aby odpovídala požadavkům ze strany plnění ochrany 

obyvatelstva. Normy související s ochranou obyvatelstva jsou splněny.

B.8 ZÁSADY ORGANICKÉ VÝSTAVBY

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

Na staveništi bude nutno zřídit provizorní přípojky elektrického vedení a vody. Ty budou 

zajištěny ze stávajících přípojek a bude možno odečítat jejich spotřebu.

b) Odvodnění staveniště

Pomocí drenážního potrubí umístěno ve výkopech bude provedeno odvodnění staveniště.

Odpadní a splaškové vody vzniklé během výstavby školy budou svedeny do místní 

veřejné kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště bude řešen z východní strany od ulice Spojovací. Provizorní 

přípojky vody a elektřiny budou sloužit pro odběr.
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Realizace stavby školy může zatěžovat okolní stavby a pozemky nadměrným hlukem a 

prašností. Také zvýšeným provozem nadměrných strojů a automobilů. Při realizaci stavby 

bude brán ohled, aby se nepřekročil hygienický limit. Například, prašnost bude zabráněno 

kropením. 

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

Při realizaci stavby může dojít k větší prašnosti, které bude zabráněno kropením. Hlučnost 

na stavbě může být zvýšena použitím těžkých strojů a automobilů. Přístup na staveniště 

nebude nijak omezen, ale bude řádně zabezpečen. Organizace celé výstavby bude také 

zajišťovat minimální rušivý vliv na provoz v okolí a po dokončení stavby nepřinese žádné 

negativní důsledky na okolní zástavbu. Před realizaci stavby bude nutno odstranit travní 

porost.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveništní zábory jsou dány hranicemi stavební parcely. Před realizací stavbu je nutné 

staveniště oplotit, pro zamezení přístupu nepovoleným osob a byla zajištěna ochrana osob. 

Zábory budou dočasné.

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

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se bude se 

vzniklými odpady nakládáno a likvidováno dle tohoto zákonu. Stavební odpady budou 

odvezeny na patřičné skládky. Recyklovatelné materiály boudou recyklovány. Určení 

maximálního produktového množství a druhu odpadu není předmětem řešení.

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

Není předmětem řešení diplomové práce.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 

předpisy o bezpečnosti práce je nutné dodržet. Předpis pro ochranu životního prostředí, 

zákon č. 171/1992 Sb., o ochraně životního prostředí bude dodržen. Budou vznikat 

stavební odpady, které budou odváženy na řízené skládky. Při realizaci stavby může dojít
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k větší prašnosti, která se bude mírnit kropením. Větší hlučnosti bude docházet díky těžké 

technice na staveništi. Stavba bude organizována tak, aby neměla žádný rušivý vliv na 

provoz v okolí. Po dokončení nebude mít stavba školy negativní vliv na životní prostředí.

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Dle platných norem budou prováděny veškeré stavební práce a jiné práce. Budou 

dodrženy předpisy technologické a bezpečnostní daných ČSN. Dle vyhlášky č. 309/2006 

Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění 

stavby bezpečnost. Pracovníci musí být proškoleni v rámci BOZP. Jednotlivé práce na 

staveništi budou provádět osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Investor je dle zákona 

povinen zajistit koordinátora BOZP, který bude kontrolovat dodržení bezpečnostních 

předpisů. Staveniště bude zabezpečeno a oploceno proti vniknutí cizích osob.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Žádné stavby nebudou dotčeny výstavbou. Nebude potřeba žádných úprav pro 

bezbariérové užívání.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro dopravně inženýrské opatření nejsou vyžadovány žádné zásady.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 24 měsíců

Předpokládaní zahájení výstavby: 1.3.2016 

Předpokládaný konec výstavby: 1.3.2018

Postup výstavby:

1. Výškopisné a polohopisné zaměření, vytyčení stavby.

2. Zemní a výkopové práce – sejmutí ornice.

3. Založení stavby.
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4. Betonáž monolitických základových patek a pásů. Rozvedení vodorovných 

inženýrských sítí a zhutnění zeminy.

5. Betonáž podkladní základové vyztužené desky.

6. Položení hydroizolace spodní stavby.

7. Betonáž svislých monolitických nosných stěn a skeletového systému. Osazení 

průvlaků a ztužidel.

8. Osazení stropních panelů SPIROLL na průvlaky.

9. Vyzdění atiky a provedení jednoplášťové ploché střechy.

10. Vyzdění vnějších výplní stěn zdivem YTONG a osazení prosklených fasád.

11. Vyzdění vnitřních nosných a nenosných stěn, betonáž ztužujících vnitřních stěn.

12. Osazení monolitických schodišť.

13. Zateplování stavby fasádním systémem.

14. Vnitřní instalace.

15. Výplně otvorů.

16. Dokončovací práce – vnitřní omítky, podlahy, keramické obklady, SDK podhledy

17. Vnitřní kompletace.

18. Vnější úpravy.
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C. SITUAČNÍ VÝKRES

Viz. výkres č. C 01 – Koordinační situace.
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D. DOKUMENATCE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Škola interiérového designu je stavba občanské vybavenosti. Novostavba bude sloužit pro 

studenty s návazností na Fakultu stavební, Katedru architektury v Ostravě. Novostavba 

školy splňuje požadavky pro studium denního bakalářského studia oboru Interiérového 

designu. Škola je dimenzována pro 180 studentů, kdy v každém ročníku studuje 

maximálně 60 studentů, kteří jsou rozděleni do čtyř studijních skupin po 15 studentů. 

Tento obor je určen veřejnosti a studentům vysoké školy, kteří se zajímají o design 

interiérů, nové trendy v bydlení, dekorování a aranžování, historii a vývoj stylů. Hmota 

stavby a celkový výraz školy je navržena tak, aby zapadala do urbanistické a přírodní 

koncepce okolí dané lokality a vytvářela tak příjemné, kreativní prostření pro studenty 

umělecko-architektonických oborů. 

Kapacitní údaje

Počet podlaží: 3

Celková zastavěná plocha: 18 000, 00 m²

Obestavěný prostor: 18 907, 88 m³

Výška objektu: 14, 000 m

Návrh školy interiérového designu je rozdělen na funkční jednotky:

1.NP  

Kavárna se zázemím - 172,19 m², 30 hostů, 2 zaměstnanci

Šatna pro studenty - 48,06 m², 1 zaměstnanec

Vrátnice -10,53 m², 1 zaměstnanec

Bufet se zázemím - 153,78 m², 40 hostů, 2 zaměstnanci 
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Přednáškový sál 1 - 80,50 m², 30 studentů, 1 učitel

Přednáškový sál 2 - 79,80 m², 30 studentů, 1učitel

Zázemí školy - 82,87 m², 10 zaměstnanců  

2.NP 

Ateliér - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Modelárna - 100,50 m², 15 studentů, 1učitel

Učebna (3x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel

Vzorkovna (2x) - 48,87 m², 15 studentů, 1učitel

Počítačová učebna - 76, 14 m², 15 studentů, 1učitel

3.NP 

Studovna malá - 35,44 m², 12 studentů

Studovna velká - 52,21 m², 20 studentů

Počítačová učebna - 52,34 m², 15 studentů, 1učitel

Kabinety (6x) - 23,60 m²

Zázemí vedení školy a studijní oddělení - 224,450 m²

Konstrukčně a stavební technické řešení

Viz. bod č. B. 2.6 Základní charakteristika objektů – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavba školy je navržena tak, aby byla bezpečná při jejím užívání. Ochrana zdraví a zdraví 

návštěvníků a zaměstnanců. Správnou údržbou a užíváním lze předejít případných rizik a 

vhodným chováním osob uvnitř objektu školy. Během provozu a užívání školy budou

dodrženy dané legislativy.
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Stavební fyzika – tepelná technika

Budova školy je projektována v souladu s ČSN 73 05-40-2 a ČSN 73 05-40-3, Tepelná 

ochrana budov. Obvodová konstrukce budovy je navržena tak, aby splňovala požadavky 

tepelně technické.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Není předmětem diplomové práce

b) Výkresová část

Číslo výkresu   Název výkresu   Měřítko   

C 01   Koordinační situace     1: 500    

D 01   Základy     1:50     

D 02   Půdorys 1. NP    1:50    

D 03   Půdorys 2.NP     1:50     

D 04    Půdorys 3.NP     1:50     

D 05   Řez A-A´     1:50  

D 06    Řez B-B´    1:50    

D 07   Výkres konstrukce stropu 1.NP 1:50     

D 08   Výkres konstrukce stropu 2.NP 1:50     

D 09   Půdorys ploché střechy  1:50     

D 10   Pohledy Z, V    1:50    

D 11   Pohledy S, J     1:50    

D 12   Detail atiky     1:10    

D 13   Detail vpusti    1:10

D 14   Detail kotvení VZT   1:10 

D 15   Detail výlezu na plochou střechu  1:10 

D 14    Studie půdorysu 1.NP   1:50 
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D 15    Studie půdorysu 2.NP   1:50 

D 16    Studie půdorysu 3.NP   1:50 

D 19   Studie řezu A-A´   1:50 

D 20    Výpisy fasády

D 21    Výpisy truhlářských výrobků   

D 22   Výpisy zámečnických výrobků

D 23    Výpis klempířských výrobků   

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Podrobný popis navrženého stavebního systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí dle druhu, technologie a navrženým materiálů

Nosná konstrukce objektu železobetonový systém modulu 7 200 x 7200 mm. Nosný 

systém tvoří sloupy, průvlaky a ztužidla. Dalšími nosnými konstrukcemi jsou 

železobetonové monolitické zdi.

Ve všech podlaží je nosný systém tvořen železobetonovými sloupy čtvercového průřezu o 

rozměrech 450 x 450 mm. Osová vzdálenost sloupů v podélném i v příčném směru je 

7 200 mm. Nosný systém je doplněn železobetonovými monolitickým sloupem 450 x 300 

mm ve východním traktu objektu.

Více viz. bod č. B. 2.6 Základní charakteristika objektů – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci 

Vše je popsáno a vyřešeno ve výkresové dokumentaci.

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od 

anténních soustav, mimořádná, apod.

Statický výpočet není předmětem diplomové práce.
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Údaje o požadované jakosti nevržených materiálů

Navržené materiály splňují požadovanou jakost.

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí

V rámci řešeného objektu nejsou plánovány žádné netradiční technologické postupy, ani 

zvláštní požadavky na provádění.

Zajištění stavební jámy

Stavební jámu je třeba označit, zabezpečit a dbát pokynů BOZP.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami

Tyto kontroly nejsou stanoveny. 

b) Podrobný statický výpočet

Není předmětem diplomové práce.

c) Výkresová část

Viz. výkresová část.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Více viz. bod č.B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA

D.1.4 Technika prostředí staveb

Není předmětem řešení diplomové práce.
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E. DOKLADOVÁ ČÁS

E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ ZPRACOVANÉ 

PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH

Tato část není předmětem řešení diplomové práce.

E.2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM ÚŘADEM

Tato část není předmětem řešení diplomové práce.
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ZÁVĚR

Náplní diplomové práce bylo vypracování stavební části projektu k provádění stavby 

školy v Ostravě. Projekt školy pro interiérový design byl zhotoven na základě předem 

vypracované urbanistické a architektonické studie. Smyslem diplomové práce bylo 

vytvořit nové prostředí pro studenty s návazností na fakultu stavební, katedru architektury 

v Ostravě. Jedna ze stěžejních myšlenek při studii a návrhu projektu školy, bylo vytvořit 

hodnotnou stavbu, která by se prezentovala po stránce estetické, technické i ekonomické. 

Hmota stavby a celkový výraz školy byl navržena tak, aby zapadala do urbanistické a 

přírodní koncepce okolí dané lokality Ostravy – Poruby. 

Projekt byl zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

Součástí diplomové práce bylo zpracování tepelně technických posouzení obvodových 

konstrukcí, energetického štítku budovy. 

Při návrhu a tvorbě diplomové práce jsem využila veškeré znalosti a dovednosti získané 

během studia.
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Vyhláška č. 501/2006 Sb. - O obecných požadavcích na využití území

Internetové zdroje

www.cuzk.cz – katastrální úřad

www.dataz.cz – database trigonometrických a zhušťovacích bodů ZÚ

www.geologickasluzba.cz – Inženýrskogeologický průzkum
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Softwere 

Microsoft Office 2010 

GraphisoftArchicad 15 

Stavební fyzika 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifikační údaje

Druh stavby 

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

NOVOSTAVBA

OSTRAVA, ul. Průběžná, 700 32

PUSTKOVEC, č.kat. 4515/1

VŠB - TUO

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník 

Adresa

Telefon / E-mail

VŠB - TUO

/

Charakteristika budovy  

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy

1 860,4 m
3

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy

4 419,4 m
2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 2,38 m
2
/m

3

Typ budovy ostatní

Převažující vnitřní teplota v otopném období im

Venkovní návrhová teplota v zimním období e

20 °C

-15 °C

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Ai

[m
2
]

Součinitel 
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m

2·K)]

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla

UN (Urec)
[W/(m

2·K)]

Činitel 
teplotní 
redukce 

bi

[-]

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi

[W/K]

OBVODOVÁ STĚNA 851,3 0,16 ( ) 1,00 136,2

PLOCHÁ STŘECHA 1 246,0 0,14 ( ) 1,00 174,4

OTVOROVÁ VÝPLŇ 992,9 1,01 ( ) 1,00 1 002,8

PODLAHA 1 329,0 0,29 ( ) 0,46 177,3

TEPELNÉ VAZBY ( ) 88,4

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(pokračování)



(pokračování)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Celkem 4 419,2 1 579,1

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.



Před tiskem se toto tlačítko vždy skryje. 
Obnovit jej lze vstupem na políčko či 
opuštěním políčka „Zpracoval“ výše.

Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 579,1

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,36

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C Uem,N,20

W/(m
2·K) 0,42

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,32

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,42

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A – B 0,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,21

B – C 0,75·Uem,N W/(m
2·K) 0,31

C – D Uem,N W/(m
2·K) 0,42

D – E 1,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,63

E – F 2,0·Uem,N W/(m
2·K) 0,84

F – G 2,5·Uem,N W/(m
2·K) 1,05

Klasifikace: C - vyhovující

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  1.11.2015

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Lucie Malárová

IČ:   02321220

Zpracoval: Bc. Lucie Malárová

Podpis: ………………………………….

  

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem.

  Aktualizovat štítek



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

ŠKOLA INTERIÉROVÉHO DESIGNU

OSTRAVA - PORUBA

Hodnocení obálky

budovy

Celková podlahová plocha Ac = 1 350,0 m
2 stávající doporučení

Cl

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

0,86

0,74

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m

2·K)                                                          Uem = HT / A
0,36 0,37

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m

2·K)
0,42 0,50

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,21 0,31 0,42 0,63 0,84 1,05

Platnost štítku do: 1.12.2015 Datum vystavení štítku: 1.11.2015

Štítek vypracoval(a): Bc. Lucie Malárová

A

B

C

D

E

F

G





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

Název konstrukce:  OBVODOVÁ STĚNA - F1

Rekapitulace vstupních dat
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1 Omítka Baumit  MPA 35L  0,015       0,800   14,0

   2  Ytong P4-500 0,300       0,180   7,0

   3  Isover EPS 70 F  0,150       0,044   21,0

   4 Omítka Baumit  MPA 35L 0,020       0,800   14,0

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958

  

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

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

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

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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 0,5 kg/m2.rok,
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti



  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok
  (materiál: Isover EPS 70 S).
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,105 kg/m2,rok

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0075 kg/m2,rok
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5292 kg/m2,rok

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Mc,a<Mc,N ...  3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

Název konstrukce:  SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY – S6 

Rekapitulace vstupních dat
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažujícínávrhová vnitřní teplota TiM:  20,0C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1 Dutinový panel   0,320       1,200   20,0 

   2  Polystyren beton    0,050       1,160   19,0

   3 Penetrační emulze DEKPRIMER  0,001      0,210  1200,0 

   4 GLASTEK 40 special mineral 0,004       0,300   500000,0

   5 EPS 100 S Stabil  0,260      0,034  30,0  

   6  DEKPLAN 77  0,0015       0,350   11600,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,872 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966

  

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

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.



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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

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

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

  

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok,
   nebo 3 – 6 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

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

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

Název konstrukce:  PODLAHA NA TERÉNU – S1

Rekapitulace vstupních dat
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  17,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1 Anhydritový potěr 0,085       1,200  20,0

   2       PE folie 0,0001      0,350 144000,0

   3 EPS 100 S Stabil 0,120       0,034  100,0

   4 SBS Asfalt 0,004      0,160            20000,0 

   5 Podkladní beton 0,150      1,74 32,0

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,775+0,000 = 0,775 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952

  

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



  

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

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
  

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

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

  

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

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

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0371 kg/m2, rok
  Roční množství odpařené vodní páry Mev,a = 0,3095 kg/m2, rok
Vyhodnocení 1. Požadavku musí provést projektant.
Mc,a < Mev,a … 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Mc,a < Mev,N … 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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