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Anotace 

 

P%edm$tem této bakalá%ské práce je %ešení novostavby polyfunk&ního domu  

v historickém centru m$sta Opavy. Stavba je jednou z &ástí nov$ navrhovaného vnitrobloku. 

Komunikuje z jedné strany s Horním nám$stím a druhou stranou s klidovou zónou 

vnitrobloku. Umož(uje i volný pr'chod mezi t$mito dv$ma &ástmi.  Sou&ástí objektu jsou 

obchody,  malá  galerie a byty.  

Práce zahrnuje teoretický úvod, komplexní stavebn$ technický projekt pro realizaci 

stavby, vybrané konstruk&ní detaily a p%ílohy. Práce je v rozsahu 51 stran. 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

The subject of this bachelor thesis is the solution of a new construction of a 

polyfunctional house in the historical centre of the city of Opava. The building is a part of a 

newly designed inner block. It communicates with the Upper town square from one side and 

the idle zone of the inner block from the other. It also allows free passage between these two 

town-parts. The object contains shops, a small gallery and flats.  

The work includes a theoretical introduction, a complex construction-technical project 

for the realistion of the building, chosen construction details and attachments. The work is 51 

pages long. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA#ENÍ: 

 

DPS -dokumentace pro provedení stavby 

EPS -p$nový polystyren (expandovaný) 

kk -kuchy(ský kout 

K.ú.- katastrální území 

M- m$%ítko 

m.n.m.- metr' nad mo%em 

MVC- malta vápennocementová 

NP- nadzemní podlaží 

p.&.- popisné &íslo 

PD- projektová dokumentace 

Sb.- sbírky (zákon') 

TM -tepeln$izola&ní malta 

TZB- technické za%ízení budov 

U- sou&initel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

ul.- ulice 

ŽB- železobeton 

Tl.-tlouš)ka 
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1. ÚVOD 
Cílem této práce je návrh novostavby „Polyfunk&ního domu  s obchody, galerií a 

s bydlením na Horním nám$stí v Opav$“  v rozsahu dokumentace pro provád$ní stavby. 

Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace ke stavebnímu povolení a studie, 

která byla vypracována v rámci p%edm$tu Ateliérové tvorby IV. a projektová dokumentace v 

rozsahu pro stavební povolení zpracovávaná v rámci p%edm$tu Ateliérová tvorba Vb. Práce je 

&len$na na n$kolik &ástí. Textovou &ást tvo%í obecný úvod. Zabývá se okolnostmi, které mají 

zásadní vliv na návrh stavby. Pr'vodní a souhrnná technická zpráva osv$tluje samotné 

architektonické a stavebn$technické %ešení, je &len$ná dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Samostatn$ je zpracována výkresová &ást &len$ná 

do dvou &ástí &ást. Výkresová dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby je 

%azená ve form$ založených výkres'. V odd$lené složce je vypracován oddíl specializace 

bakalá%ské práce, vybraný konstruk&ní detail. Poslední &ást práce tvo%í p%ílohy a vybrané 

technické listy použitých materiál'. 

 

 

Vizualizace %ešeného objektu 
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1.1 CHARAKTERISTIKA M%STA A OKOLÍ 

Obr. &. 1.:  Poloha m$sta Opavy, obrázek z p%edm$tu Ateliérová tvorba III. 
 

Statutární m$sto OPAVA (cca 60 000 obyvatel) leží na stejnojmenné %ece v nadmo%ské 

výšce kolem 260 m. Je pr'myslovým i kulturním centrem &eského Slezska a svým významem 

p%esahuje hranice okresu. Opava je dnes statutárním m$stem, sídlem Slezské univerzity, 

st%edních škol, kulturních a v$deckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené 1. 5. 

1814, je nejstarším muzeem na území !R a pat%í k nejvýznamn$jším ústav'm v republice 

(expozice p%írody a historie Slezska, vývoj životního stylu a um$ní od gotiky po sou&asnost). 

V Opav$ sídlí též Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie v$d !R. 

M$sto je rodišt$m i místem posledního odpo&inku básníka Petra Bezru&e (1867 až 

1958), na zdejším gymnáziu studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 až 

1884). Mezi opavské rodáky pat%í též víde(ský architekt, spoluzakladatel víde(ské secese, J. 

M. Olbrich (1867 až 1908), spisovatel A. C. Nor (1903 až 1986) a Joy Adamsonová (1910 až 

1980), neúnavná bojovnice za záchranu africké p%írody a autorka knih o lvici Else.  
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V Opav$ se zachovalo mnoho kulturních památek, %ada z nich je chrán$ná státní památkovou 

pé&í. "Bílou Opavu", jak m$sto nazval básník Petr Bezru&, charakterizují také &etné parky a 

sady, zejména na obvodu historického jádra m$sta.  

St%ední nadmo%ská výška (centrum m$sta) je 257 m n. m. , nejnižším  místem (%eka pod 

Komárovem): 236,5 m n.m. , nejvyšší místo (H'rka jižn$ od m$stské &ásti Podvihov) - 529,8 

m n. m.,  zem$pisná poloha: 49º 56´ s. š., 17º 54´ v. d. Rozloha m$sta je  90 km2. [1] 

 

1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ 

První písemná zpráva o osad$, ležící na k%ižovatce obchodních cest a pojmenované 

podle %eky Opavy, je z r. 1195, m$stské z%ízení dokládá listina z r. 1224. Po&átkem 14. stol. 

vzniklo v rámci !eské koruny Opavské knížectví a Opava se pozd$ji stala jeho 

administrativním centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla v$tší &ást Slezska 

postoupena Prusku, byla Opava hlavním m$stem rakouského Slezska.  

V r. 1820, po porážce Napoleona, se zde konal druhý kongres vít$zných mocností; sešli 

se zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císa% a zástupci Anglie a 

Francie k jednání o spole&ném postupu proti revolu&nímu hnutí v Itálii. Až do vzniku zem$ 

Moravskoslezské v r. 1928 byla Opava sídlem zemských ú%ad'.  

Opava nebyla hospodá%sky rozvinutým m$stem a její obyvatelé byli siln$ pon$m&eni. 

Teprve ve druhé polovin$ 19. stol. se za&al ve Slezsku rozvíjet &eský národní život a Opava se 

stala jeho st%ediskem. Skute&ný rozvoj &eského uv$dom$ní a &eské kultury p%inesl teprve 

vznik !eskoslovenské republiky v roce 1918. Stagnující hospodá%ství, zejména soukenictví a 

pozd$ji potraviná%ský pr'mysl, oživilo, by) nedostate&n$, teprve napojením železnice v r. 

1855.  

Za nacistické okupace v letech 1938 - 1945 byla Opava centrem jedné ze sudetských 

žup. P%i t$žkých bojích v záv$ru druhé sv$tové války byla zna&ná &ást m$sta poškozena nebo 

zcela zni&ena, p%es 3000 sov$tských voják' zaplatilo svým životem.  

Po válce byly postaveny celé nové obytné &tvrti a pr'myslové závody, p%edevším 

strojírenského, potraviná%ského a papírenského pr'myslu a pr'myslu lé&iv.  
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Obr. &.2 Historická mapa Opavy [2] 

 

 

1.3 PROSTOROVÉ VZTAHY 

Pozemek je situován na Horním nám$stí v centru m$sta Opavy. Stavby v této oblasti 

ovliv(ují regulativy m$sta a uli&ní &ára.  Nám$stí z'stalo na konci 2. sv$tové války v roce 

1945 pouhým torzem. V$tšina domu i s radnici byla zni&ena a nahrazena novostavbami 

obytných domu a obchod'. V sou&asnosti se na %ešeném pozemku nachází obchodní d'm tzv. 

„ SLEZANKA“. Úpravu nám$stí projektoval arch. Ivo Klimeš. Slezanka s atriem byla 

vybudována v 60.letech podle projektu ing. arch Josefa Krischkeho. Západní &ást nám$stí 

uzavírá farní kostel Nanebevzetí P.Marie. 
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Obr. &.3 Stavba ze šedesátých let [3] 

 

 

Obr. &.4 pohled na nám$stí [4] 

 

V  novém návrhu podoby Horního nám$stí uvažuji s demolicí sou&asných objekt'. 

Nový návrh zahrnuje výstavbu nových objekt' sloužících jak pro bydlení, nakupování, tak 

pro relaxaci a zábavu. Jako p%edm$t mé práce byl vybrán jeden objekt z celkov$ nov$ 

navržené zástavby. Hlavní pr'&elí objektu je obráceno do Horního nám$stí. Objekt je navržen 

jako polyfunk&ní d'm . V p%ízemí a v prvním pat%e jsou navrženy komer&ní prostory. Ve 3. a 

4.NP jsou umíst$ny bytové jednotky. Objekt komunikuje s nám$stím a s klidovou &ástí 

vnitrobloku. Pomysln$ tyto &ásti propojuje. Slouží úmysln$ i pro pr'chod mezi t$mito &ástmi. 

V novém návrhu nám$stí se uvažuje i s výstavbou podzemních garáží pod &ástí vnitrobloku. 
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Z podzemních garáží se bude i mnou navrhovaný objekt zásobovat.  ešení podzemních garáží 

není sou&ástí %ešení mé práce. 

 

1.4 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

  Návrh mnou %ešeného objektu vycházel ze snahy o vytvo%ení komfortních prostor' pro 

uživatele stavby. Dále jsem se snažila, aby objekt nerušil historickou okolní zástavbu.  Snažila 

jsem se o p%irozené v&len$ní objektu do „života“ m$sta.  Toho jsem cht$la dosáhnout 

propojením objektu s nám$stím a s klidovou &ástí vnitrobloku. Objekt  je tedy voln$ 

pr'chozím, zárove( slouží i pro východ z podzemních garáží.  

K obytným stavbám se váže %ada legislativních požadavk' zejména vyhláška &. 

268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby, vyhláška &. 

369/2001 o obecných požadavcích zabezpe&ujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a další vyhlášky upravující bytovou výstavbu. 

Objekt má &ty%i nadzemní a jedno podzemní podlaží – podzemní garáže. V 1.NP a 2.NP 

se nachází komer&ní prostory a galerie. Sou&ástí komer&ních prostor a galerie je zázemí pro 

zam$stnance (v podob$ WC, šatny, kuchy(ského koutu a kancelá%e) a sklad.   

Ve 3.NP a 4.NP jsou umíst$ny byty. V objektu je celkem 14 byt' r'zných velikostí. Velikosti 

otvor' a plochy obytných místností jsou navrženy dle doporu&ených údaj' !SN 73 43 

01/2004 Sb. Dva byty ve 3.NP mají p%ístup na zelenou terasu.  Jeden  byt ve 3.NP je %ešen 

jako bezbariérový.  

Komunikaci v objektu zajiš)ují dva výtahy, z toho jeden je v$tší a slouží i jako zásobovací. 

Oba výtahy probíhají celým objektem a to z podzemní garáže do 4.NP. Celým objektem 

prochází zárove( železobetonové schodišt$ o ší%ce ramen 1300 mm. Schodišt$ je umíst$no 

kolmo na pr'chozí &áru objektu.  Výtahy i schodišt$ jsou všem voln$ p%ístupné z  1.PP do 

2.NP. Vstup do prostor bytu je zabezpe&en sklen$nou p%í&kou s uzamykatelnými dve%mi a 

výtahy budou umož(ovat p%íjezd do posledních dvou podlaží jen s pomocí klí&e pro 

odblokování. 
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2.PR$VODNÍ ZPRÁVA 
 

2.1  IDENTIFIKA#NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby:   Polyfunk&ní d'm 

Umíst$ní stavby:  Horní nám$stí, ulice. Popská  

746 26 Opava  

Investor:    Statutární m$sto Opava 

Horní nám$stí 382/69 

746 26 Opava – M$sto     

Projektant:   Jana Sandriová  

Charakteristika stavby: Polyfunk&ní d'm s byty a galerií, který je sou&ástí vnitrobloku  a  

zárove( „komunikuje“  i s Horním nám$stím. Umož(uje 

pr'chod mezi nám$stím a vnitroblokem a podzemní garáží. 

Parcelní &íslo:   243/1-4; 256/1-4,6;  

Katastr:   Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

2.2  CHAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Území se nachází v centrální poloze m$sta Opavy, jeden z nejvýznamn$jších st%edo-

m$stských prostor' v Opav$, který byl nešetrným zp'sobem uchopen v 60. a 70. letech 20. 

století.  

Uli&ní blok je ohrani&ený z jiho - východní strany ulicí Ostrožná, která je jednou z 

hlavních p$ších obchodních ulic ve st%edu m$sta, z jiho – západní strany ulicí Popská, na 

kterou v západní stran$ navazuje Rybí trh a ze severo- východní strany potom blok uzavírá 

Horní nám$stí. Z Rybího trhu do   %ešeného bloku krátce v jeho spodní &ásti vbíhá ulice 
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Almužnická, která bude využita po realizaci projektu k vedení dopravy do podzemních garáží 

a pro zásobování. 

Uli&ní blok je tvo%en ze t%ech stran souvislou uli&ní zástavbou, krom$ fronty v ulici 

Popská, která je bez objekt' a blok se zde projevuje zelení stávajícího nezastav$né vnit%ní 

&ásti bloku.  Územím prochází v n$kolika sm$rech hojn$ využívané p$ší trasy. !"#$% 

plánovaného z%ízení nového uli&ního bloku je p%ístupné po stávajících místních komunikací 

ulice Almužnické ze západní strany a ulice Popské z jiho – západní strany. 

 

2.3 ÚDAJE O PR$ZKUMECH A NAPOJENÍ 

Dopravní komunikace: Prostor vnitrobloku je ur&en pro p$ší.  P%íjezd k objektu je 

možný jen do prostoru podzemních garáží. Vjezd do 

podzemních garáží je %ešen z ulice Popská, která se napojuje na 

k%ižovatku ulic Mati&ní a Rybí trh. Výjezd z garáží je následn$ 

%ešen z ulice Almužnická, která je vyúst$ním místní komunikace 

z nám$stí Rybí trh. 

Elektrická energie: Objekt bude napojen na ve%ejný rozvod elektrické energie. 

Voda: V rámci výstavby bude provedena vodovodní p%ípojka 

z ve%ejného vodovodu. 

Kanalizace: V rámci výstavby bude provedena p%ípojka do splaškové  

kanalizace. 

Radon z podloží: Provedený pr'zkum prokázal nízké ohrožení pronikání radonu 

z podloží. Nejsou proto pot%eba speciální opat%ení. 

Geologický pr'zkum: Proveden zjednodušen pr'zkum. Do hloubky zakládání nebyla 

zjišt$na hladina spodní vody, podloží tvo%í št$rk jílovitý. 

 

2.4 SPLN%NÍ POŽADAVK$ DOT#ENÝCH ORGÁN$ 

Napojení na vedení elektro a vodovodu bude navrženo podle obchodn$-technického 

vyjád%ení správce sít$. Regulativ území je spln$n v plném rozsahu. 
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2.5 SPLN%NÍ OBECNÝCH POŽADAVK$ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky &.268/2009 Sb. budou dodrženy. 

 

2.6 #ASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Stavba polyfunk&ního objektu a podzemních garáží není podmín$na dokon&ením žádných 

jiných staveb. Je pouze nutné provést navržené p%ípojky elektro, vody a splaškové kanalizace 

p%ed zapo&etím užívání stavby. 

 

2.7 LH$TA VÝSTAVBY 

P%edpokládá se zahájení stavby v 10/2012 a její ukon&ení 10/2013. Jednotlivé práce musí na 

sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provád$ní bude koordinovat 

stavbyvedoucí. Na stavb$ se uvažuje, že bude pracovat sou&asn$ více subdodavatel'. Bude 

tedy ustanoven  koordinátor bezpe&nosti práce. 

Postup výstavby: 

- Odstran$ní povrchové úpravy, úprava terénu. 

- Výkopy pro základy, p%evzetí základové spáry. 

- Betonáž podkladního betonu, základ' a suterénu.  

- Betonáž monolitického sloupového systému, pr'vlak', monolitického 

stropu v podzemním podlaží. 

- Zateplení spodní stavby, vyzd$ní svislých konstrukcí v podzemních podlažích 

- Kompletace monolitického schodišt$ a výtahové šachty. 

- Betonáž monolitického sloupového systému, pr'vlak', a monolitického stropu v nadzemích 

podlažích. 

- Vyzd$ní svislých konstrukcí v 1.NP - 4. NP osazení p%eklad'. 

- Provedení jednotlivých vrstev jednopláš)ové st%echy 

- Kontaktní zateplení celého objektu 

- Osazení výplní otvor'. Instalace, rozvody TZB 

- Provedení omítek a obklad', podlahových vrstev. 
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- Oplechování konstrukcí, vn$jší povrchové úpravy 

- Terénní a dokon&ovací práce 

- Sadové úpravy 

 

2.8 STATICKÉ ÚDAJE 

Orienta&ní náklady na stavbu     50 850 000 K&  

Zastav$ná plocha       900 m2 

Obestav$ný prostor      7350 m3 

Podlahová plocha místností     2450 m2 

Plocha pozemku      4 850 m2   

Procento zastav$nosti celkem    18,55 % 

Plochy místností   1.NP celkem    820 m2 

2.NP celkem     750 m2 

3.NP celkem                                 600 m2 

4.NP celkem                                 280 m2 

 

1.NP 

Prodejní plocha             190,00 m2 

Chodba    95,00 m2 

 Prodejní plocha   140,00 m2 

Chodba    11,50 m2 

Kancelá%               16,00 m2 

WC     2,10m2 

Úklidová místnost    1,80 m2 

Šatna                   9,80 m2  

Chodba              11,50 m2 
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Sklad                                 19,00 m2 

Šatna                          3,30 m2  

Chodbi&ka                         1,50 m2 

WC                                     2,15 m2 

Prodejna                         20,00 m2 

Vstup do galerie      21,00m2 

Šatna                                    13,50 m2 

Chodba                           6,20 m2 

WC                                                  2,10 m2 

Úklidová místnost                             1,50 m2 

Kancelá%                                           20,40 m2 

Výstavní sí(                                    140,00 m2 

Technická místnost                           16,50 m2 

Sklad                                                17,70 m2 

Šatna                                                10,00 m2 

WC                                                    2,50 m2 

Úklidová místnost                              2,60 m2 

Kancelá%                                           15,60 m2 

Chodba                                             18,00 m2 

Chodba                                               5,70 m2 

2.NP 

Prodejní plocha    190,00 m2 

     Chodba     70,00 m2 

     Prodejní plocha    140,00 m2 

Chodba      22,50 m2 

Kancelá%     16,00 m2 
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Šatna                           9,80 m2 

WC        2,10 m2 

Úklidová místnost       1,80 m2 

Sklad                                               19,00 m2 

Prostor  galerie               50,50 m2 

Výstavní plocha galerie             160,00 m2 

Sklad galerie       18,00 m2 

Sklad prodejny      15,00 m2 

Chodba          7,00 m2 

Šatna                   9,70 m2 

Úklidová místnost        1,80 m2 

WC                                                    2,10 m2 

Kancelá%         16,00 m2 

 

 

 

3.NP 

Ve%ejná chodba   90,00  m2 

     Byt 1              140,00 m2 

     Kuchy( s jídelnou   24,00 m2 

p%edsí(                5,00 m2 

hala              16,00 m2 

WC                         1,80 m2 

koupelna               5,00 m2 

obývací pokoj              24,00 m2 

ložnice                                          22,30 m2 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

POLYFUNK!NÍ D"M- OBCHODY, GALERIE, BYDLENÍ, HORNÍ NÁM#STÍ V OPAV# 

21 
 

pokoj                                  15,40 m2 

pokoj                                            24,00 m2 

Byt 2               45,00 m2 

Kuchy( s jídelnou   13,30 m2 

pokoj               21,00 m2 

p%edsí(                 4,70 m2 

koupelna                4,40 m2 

kóje                                                6,00 m2 

Byt 3                                              36,00 m2 

Pokoj s KK                      22,50 m2 

Koupelna + WC       6,40m2 

p%edsí(                  5,40 m2 

kóje                           6,00 m2 

Byt 4                                              45,00 m2  

chodba                                     11,00 m2 

Koupelna                   5,40m2 

Kuchy(ský kout        6,40 m2 

pokoj                                     22,00 m2 

Byt 5                                                30,00 m2 

chodba                                          3,50 m2 

Koupelna                  5,60m2 

kóje                            4,60 m2 

pokoj                                    22,00 m2 

Byt 6                                               70,00 m2 

chodba                                    6,60 m2 

Koupelna                6,00 m2 
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Pokoj +kuchy(              46,00 m2 

pokoj                                    12,00 m2 

Byt 7                                               70,00 m2 

koje                                             3,50 m2 

chodba                                    7,10 m2 

spíž                           3,00 m2 

pokoj                                    12,00 m2 

Koupelna                6,10 m2 

Obývací pokoj     23,80m2 

pokoj                                    19,00 m2 

kuchy(                                      9,20 m2 

 

Byt 8                                               30,00 m2 

chodba                                      5,20 m2 

Koupelna                  5,10 m2 

Pokoj +kk                23,00 m2 

koje                                     4,60 m2 

Byt 9                                                45,00 m2 

koje                                              4,40 m2 

chodba                                     4,70 m2 

kuchy(                          13,10 m2 

pokoj                                    22,00 m2 

Koupelna                 4,40 m2 

 

4.NP 

Ve%ejná chodba     90,00 m2 
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     Byt 1                 45,00 m2 

     ložnice                          13,00 m2 

chodba                            6,50 m2 

pokoj                16,00  m2 

kuchy(ský kout        4,00 m2 

koupelna                   5,00 m2 

Byt 2                 55,00 m2 

chodba                           12,00 m2 

pokoj s kk                           22,00 m2 

pokoj                                     14,30 m2 

Koupelna                   5,60 m2 

Byt 3                                                55,00 m2 

                                                    pokoj                                     12,00 m2 

chodba                             6,50 m2 

obývací pokoj        33,50 m2 

kuchy(                            10,50m2 

koupelna                   6,10 m2 

Byt 4                                                33,00 m2 

                                                      Pokoj s kk                           22,00 m2 

chodba                             5,50 m2 

koupelna                   6,00 m2 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

3.1  URBANISTICKÉ A STAVEBN% TECHNICKÉ &EŠENÍ 

3.1.1 Zhodnocení staveništ" 

Staveništ$ bude pouze na pozemcích investora, je za%ízeno, uspo%ádáno a vybaveno 

p%ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla %ádn$ a bezpe&n$ 

provád$t. Nebude docházet k ohrožování a nadm$rnému obt$žování okolí, zvlášt$ hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpe&nosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

z%etelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k zne&iš)ování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování p%ístupu k p%ilehlým stavbám nebo pozemk'm, k 

sítím technického vybavení a požárním za%ízením. 

Hranice pozemku byly vytý&eny geometrem a jsou vyzna&eny v terénu polními 

zna&kami. Hrani&ní body budou p%edány investorem dodavateli p%i p%edání pozemku ke 

stavb$. Výškové zam$%ení pozemku bylo provedeno p%i prohlídce místa stavby. 

Ve%ejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveništ$ budou používat jen v 

nezbytném rozsahu a dob$ pouze pro p%íjezd . Po ukon&ení jejich užívání budou prostory  

uvedeny do p'vodního stavu. 

Na ploše budoucího místa stavby se provede skrývka ornice tl. 30 cm. Ornice se uloží 

na deponii a bude použita pozd$ji pro terenní a zahradní úpravy pozemku. 

3.1.2 Urbanistické 'ešení 

Objekt je dispozi&n$ navržen tak, že se snaží navázat na p%irozené p$ší tahy, které v 

daném území jsou a tak p%ispívat k jeho životaschopnosti. Oba tahy kopírují historickou 

p'dorysnou stopu zaniklých ulic Pivovarská a Radni&ní.  

Samotný objekt polyfunk&ního objektu je %ešen jako sou&ást vnitrobloku, tvo%í 

pomyslné propojení mezi Horním nám$stím a vnitroblokem. Objekt zárove( umož(uje volný 
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p%ístup do podzemních garáží. Zásobování objektu je taktéž z pozemních garáží. Z garáží 

vede schodišt$ a nákladní i osobní výtah.  

!ást pozemku, mezi budovami ve vnitrobloku, byla ponechána pro vybudování 

odpo&inkové, klidové plochy. Tato plocha kombinací pochozí zpevn$né plochy, zatravn$ním 

a výsadbou stromk' kopíruje historickou stopu p%edvále&né zástavby. 

 

 !"! #$%&'()*+,%(-.*/-01#2(3(*4#

 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,30m a proveden výkop stavební jámy 

budoucího objektu. P%i vn$jším obvod$ stavební jámy bude položena drenáž z plastových 

perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsak'. Obsyp drenáže bude proveden 

št$rkopískem fr. 32-63. 

Nejnižší úrove( základové spáry pod základem 1.PP je stanovena na kót$ -5,190 od 

srovnávací roviny ± 0,000 258,300 B.p.v, tj. úrove( &isté podlahy 1.NP. Zajišt$ní stavební 

jámy je provedeno pomocí záporového pažení  v kombinaci s horninovými kotvami a trny 

v délce 3 500 m. 

 

Základy 

Objekt založen na základových železobetonových monolitických patkách. P%ed betonáží 

základových konstrukcí pod obytným domem, je pot%eba p%i spodním líci provést zemní 

jímací vedení FeZn 30x4mm s vývody. Obvodové st$ny podzemního parkovišt$ jsou 

založeny na základových železobetonových monolitických pásech, které jsou ve stejné 

hloubce, jako je hloubka základových patek.Tato hloubka je -4,420m. Pod výtahovou šachtou 

bude provedena železobetonová monolitická deska s rozší%enými pásy pod zdmi a sloupy- ve 

hloubce -5,190m. 

T%ída betonu a typ výztuže bude provedena dle posudku statika. 

 

Svislé nosné konstrukce 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

POLYFUNK!NÍ D"M- OBCHODY, GALERIE, BYDLENÍ, HORNÍ NÁM#STÍ V OPAV# 

26 
 

Jedná se o skeletový monolitický železobetonový sloupový systém.  Sloupy jsou 

&tvercového  pr'%ezu o rozm$ru 400 x 400mm. V osové vzdálenosti 5m. Výztuž bude 

provedena dle návrhu statika. 

Obvodové zdivo je z konstruk&ního systému  Porotherm 40 P+D. V nadzemní &ásti je 

na systém Porotherm kotven kontaktní zateplovací systém ECOROCK. Fasádním systémem 

ECOROCK (K p%ednostem nového typu fasády  pat%í výborné tepeln$ izola&ní vlastnosti, 

vysoká paropropustnost, zvýšená protipožární odolnost stavby, dobrá izolace proti hluku 

a nízká tepelná roztažnost), který se skládá z lepící hmoty,Izola&ní desky Fasrock(izola&ní 

materiál z kamenné vlny- Desky s podélnými vlákny do kontaktních zateplovacích systém',  

od firmy Rockwool) od firmy Rockwool tl. 140mm, krycí hmoty s výztužnou sí)kou ze 

skelné tkaniny,z penetra&ního nát$ru a ze strukturovaná omítka ECOROCK tl. 5mm. 

Konstruk&ní výška 1. A 2.NP je 3,64m, 3.NP a 1.PP 3,09m a 4.NP 3,29m. Sv$tlá výška 

pak v 1. A 2.NP je 3,34m ve 3.NP a 1.PP je sv$tlá výška 2,79m a ve 4.NP je sv$tlá výška 

3,09m. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnit%ní zdivo je z též z konstruk&ního systému Porotherm 14; 11,5; 8 P+D. Ve 3.NP a 

4.NP jsou umíst$ny sklen$né p%í&ky, které jsou ukotveny ke stropu a k podlaze pomocí 

hliníkových U-profil' o výšce 76,50mm. Výrobu t$chto p%í&ek zajiš)uje specializovaná firma. 

V místech uložení p%í&ek je v železobetonové desce posiln$na výztuž dle návrhu statika. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou tvo%eny jako monolitické  železobetonové  desky. Uložené na 

železobetonových pr'vlacích o rozm$rech 200x400mm.Tlouš)ka 200mm dle posudku statika. 

P%eklady nad otvory jsou provedeny ze systému Porotherm 7. Na p%eklady v p%í&kách 

Porotherm 11,5 P+D AKU jsou použity Porotherm 11,5, plochý p%eklad. Podrobné informace 

viz. výpis prefabrikát' ve výkresové dokumentaci. 

 

Konstrukce st'ešního plášt" 

St%ešní pláš) nad t%etím podlažím je tvo%en zelenou  st%echou s intenzivní zelení a slouží  

mimo jiné i jako terasy.  St%ešní pláš) nad druhým a &tvrtým podlažím je %ešen jako nepochozí 

st%echa. 
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Nosnou &ást u zelené st%echy tvo%í stropy, které jsou železobetonové monolitické  desky o 

tl.  200 mm.  Skladba st%ešního plášt$ u zelené st%echy je následující, železobetonová deska, 

spádová vrstva klíny, p$nový polystyren EPS 70 Z tl.100mm, p$nový polystyren EPS 100 

Z tl.100mm, hydroizola&ní folie EVALON V  (EVALON V je hydroizola&ní fólie tlouš)ky 

2,2 mm kašírovaná polyesterovým rounem ur&ená pro všechny typy povlakových 

hydroizolací  pro mechanické kotvení, lepení i pod zát$žovou vrstvu), ochrannou vrstvu tvo%í 

geotextílie o hmotnosti 500g/m2 , drenážní vrstva zeminy, filtra&ní vrstva a vegeta&ní vrstva. 

Obsluhu st%echy zajiš)uje hliníkový žeb%ík. 

Skladba st%ešního plášt$ u 2. a  4.NP je železobetonová deska,spádová vrstva z keramzit 

betonu, dilatovaná 3x3m, penetra&ní nát$r, Parot$sná a pojistná vrstva, minerální izolace 

ROCKWOOL MONTROCK MAX tlouš)ky 180mm, asfaltový modifikovaný pás 

s polyesterovou vložkou a posypem tlouš)ky 5mm. Budou se obsluhovat pomocí st%ešních 

výlez'. 

 

Podlahy 

Podlahy u podzemních garážích budou ze skladby ŽB podkladní beton s kari sítí s oky 

150/150/4 tl.150mm, netkaná textilie ARABEVA 300g, folie ELBEsecur WTB  0,5-2mm, 

netkaná textilie ARABEVA 300g, tepelná izolace EPS stabil tl. 160mm, ochranná separa&ní 

vrstva PE folie, betonová mazanina tl. 58mm, podlahová vrstava tl. 15mm. 

Podlahy v místnostech  1NP pak budou ze skladby z ŽB deska, lepení TI tl.5mm, tepelná 

izolace FOAMGLAS WALL BOARD T4+  tl.50mm (Deska FOAMGLAS WALL BOARD 

T4+ je tvo%ena vzájemn$ slepenými deskami FOAMGLAS. Ob$ strany izolace jsou 

kašírovány skelným vláknem  polyetylénovým  povrchem, FOAMGLAS  je vyroben z 

vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších b$žn$ se vyskytujících p%írodních surovin 

(písek, vápenec).Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 

vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva.) [6], vrstva roznášející 

zatížení SCHOMBURG ASO-EZ2 (vlákny vyztužený speciální cement k vytvo%ení pot$r' na 

kro&ejové izolaci, na separa&ní vrstv$ a vázaných pot$r') [7] tl. 90mm, elastické lepidlo 

obkladu SCHOMBURG ASOFIX-200 (Flexibilní disperzní lepidlo bez obsahu rozpoušt$del, 

hotové p%ímo k použití, pro dlaždice, keramiku, tvrdou p$nu atd. tl.4 mm) [8], vyspárování 

dlažby SCHOMBURG, dlažba. V prostoru kancelá%í budou  skladba  z  ŽB deska, lepení TI 

tl.5mm, tepelná izolace FOAMGLAS WALL BOARD T4+  tl.50mm ,vrstva roznášející 

zatížení SCHOMBURG ASO-EZ2 (vlákny vyztužený speciální cement k vytvo%ení pot$r' na 
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kro&ejové izolaci, na separa&ní vrstv$ a vázaných pot$r') [7] tl. 90mm, d%ev$né vlysy 

NAROWOOD DREAM tl.14mm. 

Podlahy v dalších podlažích pak ŽB deska, tepelná izolace Rockwool Steprock (Polotuhá 

deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou prysky%icí, v celém objemu 

hydrofobizovaná) tl.40mm, ochranná separa&ní vrstva vrstva PE folie, betonová mazanina 

50mm,  lepidlo pod dlažbu, keramická dlažba/ pop%ípad$ d%ev$né vlysy. 

 

Úpravy povrch! vnit'ní 

Úpravy vnit%ních povrch' jsou závislé na funkci jednotlivých prostor. Hygienické 

prostory a kuchyn$ jsou obloženy keramickým obkladem výška obložení, barva a bližší 

specifikace viz. projektová dokumentace. Vnit%ní zdi stropy a omítky na chodbách a 

v bytových prostorech budou vápenocementové hladké v barv$ bílé. 

Obklady vnit%ní: Obklady vnit%ních st$n u sociálních zázemích jsou navrženy jako keramický 

obklad formát 200/250. Na zdivo bude provedený penetra&ní nát$r ( ASO UNIGRUND ) a 

elastická izolace  (SANIFLEX). Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. 

Spárování bude provedeno spárovací hmotou ( ASO FF-05 ). Projekt navrhuje systémové 

%ešení nap%. firmy SCHOMBURG a p%i provád$ní je nutné d'sledn$ dodržet výrobcem 

p%edepsané technologické postupy ( stejné principy platí i pro použití systém' alternativních 

výrobc' ). 

 

Oplechování 

Veškeré klempí%ské prvky jsou navrženy z hliníku a ponechány v jeho p%írodním odstínu. 

 

Konstrukce spojující r!zné úrovn" 

Hlavní schodišt$ (E1) je %ešené jako dvouramenné železobetonové monolitické. Probíhá 

z 1.PP až do 4.NP. Ší%ka schodišt$ je 1300mm. Schodiš)ová ramena jsou uložená na 

železobetonových stropech. Mezipodesty a podesty jsou též železobetonová.Mezipodesta je 

uložená na železobetonové st$n$. Skladba schodišt$ je železobetonová deska, penetrace 

Mapei Primer S a lité teraso – Tezzo Tábor CID T5. Výztuž a t%ída betonu bude provedena 

dle návrhu statika. 

Schodišt$ E2 – to&ité schodišt$, v prostoru galerie. Z 1.NP do 2.NP. Schodišt$ je 

navrženo jako hliníkové v kombinaci se sklem. Schodišt$ je atypické z d'vodu 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

POLYFUNK!NÍ D"M- OBCHODY, GALERIE, BYDLENÍ, HORNÍ NÁM#STÍ V OPAV# 

29 
 

architektonického zám$ru. V míst$ uložení schodišt$ bude dle posudku statika posiln$na 

výztuž.  

 

Vnit'ní schodiš(ová zábradlí a madla 

Zábradlí u schodišt$ E1 jsou navržena jako transparentní sklen$né zábradlí se d%ev$nými 

madly. Schodiš)ová zábradlí jsou kotvená v kotvových pásech.  

Zábradlí u schodišt$ E2 je navrženo jako sklen$né s d%ev$ným  madlem, uložené 

v kovových bodech. 

 

Výpln" otvor! 

V 1.NP-3.NP se nachází celosklen$ná ter&ová fasáda. U galerie v 1.NP a u byt' ve 3.NP a 

4.NP jsou hliníková okna  o výšce 1400mm. V míst$ galerie navíc jedno okno prochází p%es 

1.NP i 2.NP. P%eklady jsou typizované ze systému  POROTHERM. V p%í&ném sm$ru jsou 

p%eklady %ešeny železobetonovými  pr'vlaky. 

 

Fasáda 

V 1.NP- 3.NP se nachází celosklen$ná ter&ová fasáda.  Fasáda je ukotvená pomocí 

nerezových ter&'. Ter&e jsou kotveny do ŽB  a ocelový sloup'. 

Ve 3-4.NP je fasáda zajišt$na fasádním systémem ECOROCK (K p%ednostem nového typu 

fasády  pat%í výborné tepeln$ izola&ní vlastnosti, vysoká paropropustnost, zvýšená 

protipožární odolnost stavby, dobrá izolace proti hluku a nízká tepelná roztažnost) , který se 

skládá z lepící hmoty, Izola&ní desky Fasrock (izola&ní materiál z kamenné vlny- Desky s 

podélnými vlákny do kontaktních zateplovacích systém',  od firmy Rockwool) tl. 140mm, 

krycí hmoty s výztužnou sí)kou ze skelné tkaniny,z penetra&ního nát$ru a ze strukturovaná 

omítka ECOROCK tl. 5mm. 

Strukturovaná omítka ECOROCK- Matná strukturovaná omítka s pojivy ze syntetické 

prysky%ice, k okamžitému použití. Vysoce odolná robustní omítka se škrábanou nebo zrnitou 

strukturou s obsahem mletého p%írodního kamene r'zné zrnitosti, pro aplikaci v interiéru i 

exteriéru. 

 

Venkovní plochy 

V okolí objektu bude provedena velkoplošná  dlažba od firmy BEST-GIGANT – povrch- 

bílý-Metropol, rozm$ry 160 X 800 X 800 mm. 
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3.1.4 Napojení stavby na sít" technické a dopravní infrastruktury 

 

Elektrická energie: Objekt bude napojen  elektrop%ípojkou.  M$%ení odb$ru elektrické 

energie je navrženo v hlavním elektrom$rovém rozvad$&i HRE, který bude umíst$n v 1. PP 

objektu ve ve%ejn$ p%ístupném míst$. V rozvad$&i budou instalovány elektrom$ry . 

Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do ve%ejného rozvodu kanalizace. 

Voda: V rámci výstavby bude provedena vodovodní p%ípojka z ve%ejného vodovodu. 

TUV:  Bude hrazena tepelným &erpadlem. 

Dopravní napojení: Prostor vnitrobloku je pouze pro p$ší. P%íjezd k objektu je možný jen 

v podzemních garážích. Vjezd do podzemních garáží je %ešen z ulice Popská, která se 

napojuje na k%ižovatku ulic Mati&ní a Rybí trh. Výjezd z garáží je následn$ %ešen z ulice 

Almužnická, která je vyúst$ním místní komunikace z nám$stí Rybí trh. 

3.1.5 &ešení infrastruktury 
Stavba nemá žádné nové nároky na území a dopravní ani technickou infrastrukturu a 

tato otázka není tedy v dokumentaci %ešena. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost'edí 
Stavba neovlivní stav životního prost%edí dané lokality. 

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší 

nebo podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpe&ného zá%ení. 

Stavba též nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. P%echodná hluková zát$ž p%i 

realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na 

minimum. Práce nebudou provád$ny v dob$ no&ního klidu. 

3.1.7  Bezbariérové užívání 
Stavba vyhovuje bezbariérovému užívání  dle &. 398/2009 Sb. Všechny výškové rozdíly jsou 

%ešeny do 2cm. V$tší rozdíly jsou %ešeny rampou. 
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3.1.8  Pr!zkumy a m"'ení 
Na pozemku byl provedený pr'zkum, který prokázal nízké ohrožení pronikání radonu 

z podloží. Nejsou proto pot%eba speciální opat%ení. 

Dále byl proveden geologický pr'zkum, jimž bylo prokázáno, že do hloubky zakládání 

se nevyskytuje hladina podzemní vody a složení podloží št$rk jílovitý s pr'm$rnou únosností. 

Není t%eba provád$t zvláštní opat%ení pro zakládání. 

3.1.9  Podklady pro vytý ení stavby 
Založení stavby bude vytý&eno oprávn$ním geodetem. V míst$ stavby byla vynesena 

relativní referen&ní sí), která pln$ posta&uje zam$%ení stavby. Výškový relativní vztažný bod 

byl stanoven a je patrný z výkresové &ásti. Polohov$ je stavba zam$%ena od hranic pozemku. 

3.1.10  #len"ní stavby 
Stavba je %ešena jako jeden stavební objekt. Inženýrské objekty, které jsou budovány 

v rámci stavby, budou provedeny sou&asn$ se stavebními objekty. 

3.1.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Provoz stavby nemá vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 

 

3. 2  MECHANICKÁ ODOLNOST 

Návrhy konstrukcí byly provedeny na podklad$ statických výpo&tu, které provedla 

autorizovaná osoba. P%i stavb$ je podmíne&n$ nutné dodržet profily, skladby a kvalitu 

materiál' nosných konstrukcí. 

 

3.3  POŽÁRNÍ BEZPE#NOST 

Je %ešena požárn$-technickou zprávou. Konstrukce jsou navrženy tak, aby byla 

zachovaná jejich požární odolnost vyžadovaná p%edpisem. Sou&asn$ je tak zabezpe&eno 

rozší%ení požáru a zabrán$no ší%ení kou%e. Stavba vyžaduje zvláštní protipožární opat%ení a to 

ve form$ sprinkler', které bude rozvedeny po celém objektu, navíc je možný zásah požárních 

jednotek z &ásti objektu, který slouží pro pr'jezd k zásobování Nové Slezanky. 
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3.4  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROST&EDÍ 

Stavba svým charakterem  neovlivní stav životního prost%edí dané lokality. Zamyšlené 

druhy &inností a jejich rozsah nezne&iš)ují a nepoškozují prost%edí. 

P%i stavb$ objektu vzniklý odpad bude rozt%íd$n a odvezen a ekologicky uložen na skládce. 

Jedná se o konkrétn$ o následující kategorii odpadu: 

 

 

KÓD ODPADU   NÁZEV ODPADU         KAT. ODPADU    MÍSTO ZNEŠKODN#NÍ 

17 05 01       zemina vyt$žena s kameny     O      odvoz na skládku 

17 07 01       sm$sný stavební odpad        N      odvoz na skládku 

20 01 08       d%evo          O      odvoz na skládku 

20 03 01       sm$sný komunální dopad       N      odvoz na skládku 

Nakládání s odpady je %ešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech &. 185/2001 Sb. a 

provád$cí vyhl. &. 381/2001, jejichž pln$ní bude ve výkonu autorizované dodavatelské firmy a 

budoucího provozovatele dokon&ené stavby. 

 

3. 5  BEZPE#NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P&I PROVOZU 

P%i vlastní stavební &innosti a dále p%i užívání dokon&ené stavby je nutno dodržovat níže 

uvedené legislativní dokumenty. 

Základním právním p%edpisem pro výstavbu je Vyhláška !eského ú%adu bezpe&nosti 

práce a !eského bá(ského ú%adu &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti práce a technických 

za%ízeních p%i stavebních pracích, v platném zn$ní. 
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Základním právním p%edpisem pro provoz je Vyhláška !ÚBP &. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajišt$ní bezpe&nosti práce a technických za%ízení v platném 

zn$ní. 

K dalším základním p%edpis'm pat%í Na%ízení vlády &. 378/2001 Sb. - Bezpe&ný provoz 

a používání stroj', technických za%ízení, p%ístroj' a ná%adí, Na%ízení vlády &. 11/2002 Sb. - 

Umíst$ní bezpe&nostních zna&ek. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona &. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a o zm$n$ a dopln$ní n$kterých zákon'. 

- Provozovatel musí vést dokumentaci od výrobce za%ízení a provozní knihu ( deník 

provozu ) stroj', kde se zapisují provád$né opravy, vým$ny nástroj', pravidelné kontroly 

atp. 

- Stroje musí být jišt$ny proti op$tovnému spušt$ní p%i p%echodné ztrát$ nap$tí v síti. 

 

Zam$stnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpe&it dodržování Na%ízení vlády &. 

378 / 2001 Sb., kterým se stanoví „Požadavky na bezpe&ný provoz a používání stroj', 

technických za%ízení, p%ístroj' a ná%adí“. 

 

3.6  OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba odolává škodlivému p'sobení vlivu hluku a vibrací. Stavba  zajiš)uje, aby hluk a 

vibrace p'sobící na lidi a zví%ata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaru&í no&ní 

klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prost%edí, a to i na sousedících pozemcích a 

stavbách. 

 

3. 7  ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

V souladu s platnými právními normami bylo navrženo zateplení vn$jšího plášt$, 

podlah 

a st%echy a &ást podzemní konstrukce. Stavba byla navržena tak, aby nevznikaly tepelné 

mostyBylo dbáno na p%erušení tepelných mostu p%i osazování výplní otvor'. Výpln$ otvor' 

spl(ují p%ísné požadavky na sou&initel prostupu tepla.  
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3. 8 &EŠENÍ P&ÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU 

Stavba vyhovuje bezbariérovému užívání  dle &. 398/2009 Sb. Všechny výškové rozdíly 

jsou %ešeny do 2cm. V$tší rozdíly jsou %ešeny rampou. 

3. 9   OCHRANA STAVBY P&ED NEP&ÍZNIVÝMI VLIVY 
OKOLÍ 

Stavba není umíst$na v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilním území. Stavba 

není ani v záplavové oblasti a není ohrožena radonem. Ochrana p%ed klimatickými 

podmínkami je provedena b$žnými prost%edky. 

 

3. 10  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dokumentace ne%eší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v míst$ stavby 

se p%edpokládá využití ve%ejných prost%edk' ochrany obyvatelstva ve m$st$. 

 

3. 11  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

3.11.1 Odvodn"ní a zneškodn"ní odpadních vod 
Je %ešena kanaliza&ní p%ípojka, revizní šachta a potrubí. 

3.11.2  Zásobování vodou 
Je %ešena vodovodní p%ípojka, vodom$rná šachtice a potrubí. 

3.11.3 zásobování energiemi 
Je %ešeno napojení objektu do pilí%ku m$%ení elektriky. 

3.11.4 &ešení dopravy 

Prostor vnitrobloku je pouze pro p$ší. P%íjezd k objektu je možný jen v podzemních 

garážích.Vjezd do podzemních garáží je %ešen z ulice Popská, která se napojuje na k%ižovatku 
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ulic Mati&ní a Rybí trh. Výjezd z garáží je následn$ %ešen z ulice Almužnická, která je 

vyúst$ním místní komunikace z nám$stí Rybí trh. 

3.11.5  Povrchové úpravy okolí stavby a vegeta ní úpravy 
V okolí objektu budu provedena dlažba. 

3.11.6 Elektronické komunikace 
Napojení  na ve%ejnou sí) drátového telefonu je podle telekomunika&ního zákona, který 

%eší provedení koncového bodu sít$ jejím provozovatelem. 

 

3. 12  OCHRANA STAVEB NA POZEMKU 

Provedený pr'zkum prokázal nízké ohrožení pronikání radonu z podloží. Nejsou proto 

pot%eba speciální opat%ení. 

 

 

4. SITUACE STAVBY 

Je za%azena do výkresové dokumentace. 

 

5. DOKLADOVÁ #ÁST 

Viz p%íloha &. 1 a &. 2. 

 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

6.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT% 

 ešené území se nachází v historickém centru m$sta. Vlastníkem sousedních pozemk' 

je investor.  

6.2 VÝZNAMNÉ SÍT% TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
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Pozemkem stavby neprochází inženýrské ani technické sít$. 

 

6.3 NAPOJENÍ STAVENIŠT% NA ZDROJE VODY, 
ELEKT&INY, ODVODN%NÍ STAVENIŠT% 

Odpadní a splaškové vody budou odvedeny do ve%ejné kanalizace. Na staveništi se bude 

využívat provizorního napojení na vedení nízkého nap$tí s m$%ením spot%eby. Napojení 

staveništ$ na zdroj vody bude realizováno provizorní p%ípojkou s m$%ením spot%eby vody. 

 

6.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA OCHRANY T&ETÍCH OSOB 

Staveništ$ bude po celém obvodu oploceno a bude zabezpe&eno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Veškeré vstupy, vjezdy na staveništ$, p%ístupové cesty budou %ádn$ 

ozna&eny bezpe&nostními zna&kami a tabulkami se zákazem vstupu na staveništ$ 

nepovolaným osobám 

 

6.5 OCHRANA VE&EJNÝCH ZÁJM$ – USPO&ÁDÁNÍ 
STAVENIŠT% 

Staveništ$ bude zabezpe&eno z hlediska ochrany ve%ejných zájm'. 
 

6.6 &EŠENÍ ZA&ÍZENÍ STAVENIŠT% 

Za%ízení staveništ$ bude provedeno z provizorních do&asných objekt', typových 

staveništních kontejner', bez základ'. Na staveništi budou umíst$ny kontejnery n$kolika 

typ': hygienické napojené na vodovod a kanalizaci, administrativní. Po dokon&ení stavby se 

kontejnery odstraní. Sou&ástí za%ízení staveništ$ jsou i komunikace, a vjezd ten bude z%ízen 

z ulice Almužnická. 

 

6.7 POPIS STAVEB ZA&ÍZENÍ STAVENIŠT% 

VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
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Pro navržené za%ízení staveništ$, není t%eba ohlášení. 

 

6.8 PODMÍNKY BEZPE#NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  P&I  
PRÁCI  NA STAVENIŠTI 

Stavba bude provád$na dle projektu a na základ$ závazných právních p%edpis' a norem. 

Jde o vyhlášku &. 309/2006 Sb. O bezpe&nosti práce a technických za%ízení p%i stavebních 

pracích a vládní na%ízení 591/2006 Sb. Požadavky na bezpe&nost a ochranu zdraví p%i práci 

na staveništích. 

 

6.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST&EDÍ 

P&I VÝSTAVB% 

P%i výstavb$ bude dbáno na d'kladnou likvidaci vzniklých odpad'. Bude kladen d'raz 

na udržování &istoty na staveništi, aby nedocházelo k nadm$rné prašnosti a zne&išt$ní ve%ejné 

komunikace. 

 

6.10 ORIENTA#NÍ LH$TY VÝSTAVBY 

Doba výstavby se odhaduje na 12 m$síc'. Stavba bude probíhat od 1. 10. 2012 do 1. 10. 

2013. 

7 DOKUMENTACE STAVBY 

7.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN% TECHNICKÉ 
&EŠENÍ 

7.1.1 Technická zpráva 

7.1.1.1. Ú el objektu 
Polyfunk&ní d'm s komer&ními prostorami , s byty a malou galerií. 
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7.1.1.2 Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného 

'ešení a 'ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn" 'ešení p'ístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 ešený objekt je navržen v souladu s územním plánem dané lokality. Návrh respektuje 

uli&ní &áru a respektuje okolní historickou zástavbu. Mnou %ešený objekt je sou&ástí nového 

návrhu vnitrobloku, který navazuje na nám$stí. Stavba je navržena jako &ty%podlažní objekt 

s podzemní garáží. Všechna podlaží jsou zp%ístupn$na schodišt$m a dv$ma výtahy. Hlavní 

pr'&elí objektu je obrácené do  nám$stí. Objekt zárove( slouží pro pr'chod z nám$stí do 

klidové &ásti vnitrobloku. Schodišt$ do dalších pater a do podzemních garáží je umíst$né 

kolmo na pr'chozí osu objektu. V p%ízemí a 2.NP se nacházejí komer&ní prostory, které jsou 

obráceny svou prodejní plochou do sm$ru nám$stí, zázemí a skladovací prostory jsou 

situovány do st%edu objektu. Na stranu vnitrobloku je orientovaná malá dvoupodlažní galerie. 

Galerie zd'raz(uje klidový nádech vnitrobloku. Ve 3. A 4.NP jsou umíst$ny bytové jednotky. 

Objekt umož(uje výb$r ze 14 byt'. Byty jsou rozmanité a to jak ve velikostech, v umíst$ní 

v rámci orientace  do klidové &ásti vnitrobloku, nebo do nám$stí, n$které byty mají vlastní 

kóje, které se nacházejí  ve st%edu objektu,  dva byty mají vlastní zelenou terasu a jeden byt je 

%ešen jako bezbariérový. Co se tý&e vzhledu objektu, první dv$ patra s komer&ními prostorami 

mají viditelnou v$tší výšku, výrazné prosklení a výrazné d$lení pater pomocí %íms. Další dv$ 

patra, ve kterých se nacházejí byty, se vyzna&ují pásem oken, které probíhají po celé délce 

objektu. Zásobování objektu a odvoz odpad' je %ešen z podzemního parkovišt$. Vjezd a 

výjezd z podzemních garáží je z ul. Almužnická. 

 

7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav"né prostory, zastav"né plochy, 

orientace, osv"tlení a oslun"ní. 

Hlavní pr'&elí objektu je orientované severovýchodn$, fasáda do vnitrobloku 

jihozápadn$. Všechny byty jsou vy%ešeny, tak aby vyhovovaly normovým požadavk'm na 

oslun$ní. Ve 1. A 2.NP se nachází celkem p$t samostatn$ odd$lených jednotek s vlastním 

zázemím, ur&ených pro komer&ní využití. Dv$ komer&ní jednotky nabízí 190m2  prodejní 

plochy, další dv$ komer&ní jednotky nabízí 140m2 prodejní plochy a jedna 20m2 prodejní 

plochy. Dále se v 1. A 2.NP nachází galerie s výstavní plochou 300m2. Ve 3. a 4.NP  je 
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dohromady 14 bytových jednotek. Bytové jednotky jsou r'zných velikostí. Celková užitná 

plocha 1.NP je 820 m2, u 2.NP 750m2, u 3.NP 600m2 a u 4.NP 280m2. 

 

7.1.1.4 Technické a konstruk ní 'ešení objektu, jeho zd!vodn"ní ve vazb" 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost !

Nosná konstrukce objektu je tvo%ena železobetonovými monolitickými sloupy o 

rozm$rech 400 x 400 mm a osové vzdálenosti 5m, pr'vlaky v p%í&ném sm$ru o rozm$rech 

200x400 mm, a železobetonovou monolitickou deskou o tl. 200 mm. St%edem objektu 

prochází železobetonové monolitické schodišt$ uložené na železobetonové st$n$ o tl. 300mm, 

schodišt$ se st$nou p%ispívají celkovému ztužení konstrukce. Obvodový pláš) 

konstrukce je vyzdívaný z tvarovek výrobce Wienerberger Porotherm P+D 400 mm vnit%ní 

zdi jsou provedeny z tvarovek Porotherm 30 P+D AKU, 19 P+D AKU. Použité materiály 

nebudou mít negativní vliv na životnost stavby. 

 

7.1.1.5 Tepeln" technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor!. 
Obvodový pláš) z železobetonových sloup' a vyzdívky Porotherm P+D 400 mm je 

tepeln$ izolován v celém objemu kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS tl. 140 

mm.Stavba je v soklové &ásti zateplena deskami z EPS typu Perimetr tl. 140 mm. Dolní 

pláš) st%ešní konstrukce tvo%í železobetonová stropní deska na ni je navržena spádová vrstva 

z keramzit betonu, dilatovaná 3x3m, penetra&ní nát$r, minerální izolace ROCKWOOL 

MONTROCK MAX, parot$sná a pojistná vrstva, dále asfaltový modifikovaný pás s polyester. 

vložkou a posypem tl. 5mm. 

Sou&initel prostupu tepla fasádou  vypo&ítaný pro st$nu je  U=0,150 W.m-2.K-1  a sou&initel 

prostupu tepla pro železobeton vychází U=0,260 W.m-2.K-1   

 

7.1.1.6 Zp!sob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického pr!zkumu. 

Hladina podzemní vody nebyla zjišt$na. Zemina je dostate&n$ únosná. Pod sloupy byly 

navrženy základové železobetonové patky. Pod obvodovou st$nu podzemního parkovišt$ byl 

navržen základový monolitický pás. 
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7.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost'edí a 'ešení p'ípadných 
negativních ú ink!, dopravní 'ešení. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost%edí. K objektu bude možno p%ijet 

pouze podzemním parkovišt$m. Výjezd a vjezd do podzemního parkovišt$ je %ešen z ulice 

Almužnická. 

7.1.1.8 Ochrana objektu p'ed škodlivými vlivy vn"jšího prost'edí, 

protiradonová opat'ení. 

Nebyl zjišt$n výskyt radonu. 

 

7.1.1.9 Dodržení obecných požadavk! na výstavbu !

Požadavky byly dodrženy. 

 

7.2.2 Výkresová  ást 

1.  Zastavovací a koordina&ní situace 

2.  Vyty&ovací plán 

3.  Výkres základ' 

4.  P'dorys 1. NP – 1.dilata&ní úsek 

5.  P'dorys 1.NP – 2.dilata&ní úsek 

6.  P'dorys 2.NP - 1.dilata&ní úsek 

7.  P'dorys 2.NP - 2.dilata&ní úsek 

8.  P'dorys 3.NP – 1.dilata&ní úsek 

9.  P'dorys 3.NP – 2. dilata&ní úsek 

10. P'dorys 4.NP – 1.dilata&ní úsek 

11. P'dorys 4.NP – 2.dilata&ní úsek 

12.  ez B-´B 

13.  ez A-Á 

14. Výkres stropu nad 1.NP 

15. Výkres st%echy 

16. Pohledy 1 
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17. Pohledy 2 

18. Výpis dve%í 

19. Výpis oken 

20. Výpis p%eklad' 

21. Výpis klempí%ských prvk' 

22. Výpis záme&nických prvk' 

23. Výpis truhlá%ských výrobk' 

24. Detaily zelené st%echy 

25. Detaily 

26. Detaily fasády 

27. Detaily 

28. Detail atiky 

29. Vizualizace objektu 

 

 

 

 

 

7.2 STAVEBN% KONSTRUK#NÍ #ÁST 

7.2.1. Technická zpráva 

7.2.1.1 Popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek 

pr!zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p'i návrhu její zm"ny. 

Konstruk&ní systém objektu  se skládá z železobetonových monolitických sloup' 400 x 

400 mm  , železobetonového monolitického stropu tl. 200 mm s pr'vlaky 200 x 400 

mm v p%í&ném sm$ru. St%edem objektu prochází monolitické železobetonové schodišt$, které 

je uložené na železobetonové st$n$.  T%ída betonu a typ výztuže budou provedeny dle návrhu 

statika. Základy jsou %ešeny jako patky pod sloupy. Pod obvodovou st$nou podzemního 

parkovišt$ budou železobetonové monolitické pásy. Vyzdívku sloupového systému v 
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obvodovém plášti tvo%í tvárnice Porotherm P+D 400 mm, vnit%ní zdi jsou provedeny z tvárnic 

Porotherm P+D AKU 300 mm a 190mm. Zast%ešení budovy je zajišt$no plochou st%echou. 

 

7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky. 

Stavba je navržena z nezávadných a certifikovaných materiálu. 

 

7.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p'i 
návrhu nosné konstrukce. 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení konstrukci budou %ešeny statikem. 

 

7.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail!, 
technologických postup!. 

Neobvyklé konstrukce nejsou navrženy. Konstruk&ní detaily jsou zahrnuty do 

výkresové 

dokumentace. 

 

7.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, p'ípadn" sousední stavby. 

Na stavb$ budou dodrženy všechny technologické postupy spojené s použitím 

jednotlivých materiál'. 

 

7.2.1.6 Zásady pro provád"ní bouracích a podchycovacích prací a 
zpev)ovacích konstrukcí  i prostup!. 

Bude vypracována dokumentace odbornou firmou a geotechnikem. 

 

7.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
Není p%edm$tem %ešení. 
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7.2.1.8 Seznam použitých podklad!, #SN, technických p'edpis!, odborné 
literatury, software. 
Jsou uvedeny v seznamu použitých pramen'. 

 

7.2.1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád"ní 
stavby, p'ípadn" dokumentace zajiš(ované jejím zhotovitelem. 
Nejsou známy. 

 

7.2.2 Výkresová  ást 

1.  Zastavovací a koordina&ní situace 

2.  Vyty&ovací plán 

3.  Výkres základ' 

4.  P'dorys 1. NP – 1.dilata&ní úsek 

5.  P'dorys 1.NP – 2.dilata&ní úsek 

6.  P'dorys 2.NP - 1.dilata&ní úsek 

7.  P'dorys 2.NP - 2.dilata&ní úsek 

8.  P'dorys 3.NP – 1.dilata&ní úsek 

9.  P'dorys 3.NP – 2. dilata&ní úsek 

10. P'dorys 4.NP – 1.dilata&ní úsek 

11. P'dorys 4.NP – 2.dilata&ní úsek 

12.  ez B-´B 

13.  ez A-Á 

14. Výkres stropu nad 1.NP 

15. Výkres st%echy 

16. Pohledy 1 

17. Pohledy 2 

18. Výpis dve%í 

19. Výpis oken 

20. Výpis p%eklad' 

21. Výpis klempí%ských prvk' 
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22. Výpis záme&nických prvk' 

23. Výpis truhlá%ských výrobk' 

24. Detaily zelené st%echy 

25. Detaily 

26. Detaily fasády 

27. Detaily 

28. Detail atiky 

29. Vizualizace objektu 

 

7.2.3 Statické posouzení 
Není p%edm$tem %ešení. 

 

7.2.4 Požárn" bezpe nostní 'ešení 
Není p%edm$tem %ešení. 

 

7.2.5 Technika prost'edí staveb 
Není p%edm$tem %ešení. 

 

 

 

 

8. ZÁV%R 
Má bakalá%ská práce spo&ívala v návrhu polyfunk&ního domu s galerií a s byty.  P%i realizaci 

projektové dokumentace podle vyhlášky 499/2006 Sb. jsem se potýkala s %adou konstruk&ních 

a technických problém', které m$ly malý vliv i na architektonickou stránku práce. Mojí 

snahou bylo navrhnout stavbu s maximálními požadavky na komfort uživatel'.  Projekt v 

zadaném rozsahu technicky i architektonicky kvalitn$ zvládnout. Doufám, že vnit%ním 

rozložením stavby, použitím zvolených technologií jsem vytvo%ila komfortní objekt jak pro 

návšt$vníky, tak pro trvalé uživatele objektu. 
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Ostrava 2011 
Teoretický úvod architektonické  ásti 

 ešený objekt je navržen v souladu s územním plánem dané lokality. Návrh respektuje 

uli&ní &áru a respektuje okolní historickou zástavbu. Mnou %ešený objekt je sou&ástí nového 

návrhu vnitrobloku, který navazuje na nám$stí. Tvar objektu vychází z urbanistického %ešení 

navrhnutého v p%edm$tu Ateliérová tvorba III. Kdy byl návrh vnitrobloku %ešen jako soubor 

do sebe zapadajících „kosti&ek“. Kosti&ky m$ly vytvá%et nové zajímavé prostory, slouží 

zárove( jako volné pr'chody mezi jednotlivými ulicemi.  

Objekt, který je p%edm$tem mé práce je %ešen jako polyfunk&ní d'm. Je orientován 

hlavním pr'&elím do nám$stí. Z tohoto d'vodu jsem umístila prodejní plochy komer&ních 

prostor práv$ do sm$ru nám$stí. Malá galerie, která je sou&ástí objektu komunikuje s klidovou 

&ástí vnitrobloku. Objekt umož(uje pr'chod mezi nám$stím a vnitroblokem, tak jak už bylo 

uvažováno p%i urbanistické studii. 

Konstrukce je %ešena jako monolitický železobetonový skelet, který vychází z tvarového 

uspo%ádání do sebe zapadajících „kosti&ek“ a proto je i návrh modulové osy sloup' pravidelný 

a to 5x5m.  

Na fasád$ je patrné &len$ní jednotlivých pater dle jejich ú&elu. V prvních dvou 

podlažích jsou umíst$ny komer&ní prostory. Výška t$chto dvou podlaží je z%eteln$ v$tší než u 

ostatních podlaží. Podlaží jsou z velké &ásti prosklené, tj %ešené jako celosklen$ná ter&ová 

fasáda. Tyto dv$ podlaží jsou ohrani&ují  výrazné %ímsy, které navazují na okolní historickou 

zástavbu. Ve zbývajících dvou patrech jsou umíst$ny bytové jednotky. Výška t$chto pater je 

oproti dv$ma p%edchozích menší, okna jsou pravideln$ uspo%ádány o stejné výšce a p'sobí 

jako procházející pás na fasád$. 

Komunikace jsou situovány do st%edu stavby. Hlavní schodišt$ prochází p%es všechny 

podlaží. Je umíst$né kolmo na pr'chozí &áru objektu. Další pohyb po objektu je možný 

pomocí dvou výtah'. Jeden slouží i jako zásobovací. Zásobování objektu je %ešeno p%íjezdem 

do podzemních garáží, které jsou pod vnitroblokem. 

V p%ízemí a 2.NP se nacházejí komer&ní prostory, které jsou obráceny svou prodejní 

plochou do sm$ru nám$stí, zázemí a skladovací prostory jsou situovány do st%edu objektu. Na 

stranu vnitrobloku je orientovaná malá dvoupodlažní galerie. Galerie zd'raz(uje klidový 

nádech vnitrobloku. Ve 3. A 4.NP jsou umíst$ny bytové jednotky. Objekt umož(uje výb$r ze  
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14 byt'. Byty jsou rozmanité a to jak ve velikostech, v umíst$ní v rámci orientace  do 

klidové &ásti vnitrobloku, nebo do nám$stí, n$které byty mají vlastní kóje, které se nacházejí  

ve st%edu objektu,  dva byty mají vlastní zelenou terasu a jeden byt je %ešen jako bezbariérový. 

 

 

Model vnitrobloku z Ateliérové tvorby III. 

 

 

 

Architektonická situace z Ateliérové tvorby IV. (seskládání „kosti&ek“) 
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1343 
 
Označení výrobku: EVALON

®
 V 

 EVA-střešní pás podle EN 13956 
 

Výrobce/Dodatel: alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel 
 Am Forst 1 
 D – 54296 Trier 
 
Výrobní závod: závod Hermeskeil  
 

Způsob použití: jako hydroizolace neprovozních plochých a šikmých střech. Při montáži je 
nutno dodržet Návod na pokládání výrobce. 

 

FPC certifikace č.: 1343 - BPR - 06-1432  
 

Udělení FPC certifikace: 06 
 
Evropské normy: EN 13956 
 

Popis výrobku: EVA-pásy snášenlivé s asfalty, s efektivní tloušťkou homogenní izolační vrstvy 
(1,2 mm /1,5mm) s integrovaným polyesterovým rounem na spodní straně, 
vyráběné v různých barvách.  

 
Standardní rozměry pásů: délka:  25 m  
 šířky: 1,05m, 1,55m,  2,05 m 
 tloušťky: 1,2 mm/1,5 mm izolační vrstva + kašírování,  
  další tloušťky dle poptávky          
 

Vlastnost  Zkušební postup Jednotka 

(mezní odchylka) 

Hodnota Typ výsledku 

Chování při vnějším působrní 
požáru 

ENV 1187    

Broof (t1) 

 

EN 13501-5 

Reakce při působení požáru EN 13501-1  třída E EN 13501-1 

Vodotěsnost EN 1928 postup B  kPa ≥ 400  MLV 

Pevnost spoje v odlupování  EN 12316-2 N/50 mm ≥ 80 MLV 

Pevnost spoje ve smyku EN 12317-2 N/50 mm ≥ 200  MLV 

Největší pevnost v tahu EN 12311-2 N/50 mm ≥ 500 MLV 

Největší poměrné prodloužení  EN 12311-2 % ≥ 60 MLV 

Odolnost proti nárazovému 
zatížení 

EN 12691 postup A mm ≥ 300 MLV 

Odpor proti statickému 
zatížení 

EN 12730 postup B kg ≥ 20 MLV 

Odpor proti dalšímu trhání EN 12310-2 N ≥ 80 MLV 

Rozměrová stálost EN 1107-2 % ≤ 1 MLV 

Ohyb za chladu EN 495-5 °C ≤ - 25 MLV 

UV-záření EN 1297 vizuální posouzení  vyhovuje 

Odolnost proti krupobití EN 13583 m/s ≥ 30  MLV 

Propustnost vodní páry EN 1931 µ (± 30%) ca. 20.000  MDV 
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Označení výrobku:  EVALON
®
 V 

EVA-střešní pás podle EN 13956 
 

Vlastnost  Zkušební postup Jednotka 

(mezní odchylka) 

Hodnota Typ výsledku 

Chování při působení asfaltů EN 1548           vyhovuje 

Trvanlivost (chování při 
namáhání UV-zářením, 
zvýšenou teplotou a vodou) 

EN 1297 vizuální posouzení  - vyhovuje 

Tekuté chemikálie včetně vody  podle požadavků 

Odpor proti prorůstání kořenů a EN 13948  vyhovuje  

Informace pro uživatele 
a  Izolační vrstva a spoje identické s výrobkem EVALON® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
.   
 
Výhrada záruky: Předchozí údaje, zvláště doporučení pro zpracování a použití našich výrobků, se opírají o naše znalosti a zkušenosti v 
běžných případech a za předpokladu, že výrobky byly odborně skladovány a použity. Při použití odlišných materiálů, podkladů a při odlišných 
pracovních podmínkách nemůže být uplatněna záruka výsledku práce nebo ručení z jakéhokoliv právního vztahu ani na základě těchto pokynů  
ani z jakéhokoliv ústního poradenství, s výjimkou  přímého pokynu nebo hrubé nedbalosti ze strany Alwitra. V tomto případě musí uživatel 
prokázat, že všechny znalosti, nutné pro řádné a k úspěchu vedoucí posouzení ze strany Alwitra, byly firmě Alwitra v rámci poptávky na posou-
zení písemně včas a v úplnosti předány. Uživatel musí výrobky prověřit z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Změny výrob-
kových specifikací zůstávají vyhrazeny. Je nutno zohledňovat právo na ochranu třetích osob. V ostatním platí naše aktuálně platné Všeobecné 
obchodní podmínky. Platí vždy aktuálně nejnovější výrobkový list, který by měl být u nás vyžádán.   
 
alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel 
Am Forst 1 Telefon +49 651 9102 0 
54296 Trier Telefax +49 651 9102 500 
www.alwitra.de 



FASÁDY  KONTAKTNÍ
Tepelné, zvukové a protipožární izolace

Materiály splňují 
nejvyšší třídu kvality A 
Cechu pro zateplování budov



Základní informace

Zvukopohltivost
Pórovitá struktura a hmotnost
materiálů Rockwool absorbuje
většinu dopadající zvukové
energie. Kamenná vlna tak
zabraňuje nežádoucímu 
přenosu hluku a vibrací.

Společnost Rockwool v České republice je součástí mezinárodního

koncernu Rockwool International, který je největším světovým výrobcem

tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny. Koncern

byl založen v roce 1937 v Dán

sku. Jeho dnešním sídlem je

dánské městečko Hedehusene,

kde se také nachází výzkumná 

a vývojová základna.

Výrobní závody Rockwool jsou

situovány takřka po celé Evro

pě, dvě výrobny jsou v Kanadě,

jedna v Malaisii. Prodejní síť

izolačních materiálů Rockwool

je celosvětová. Počet spolupracovníků společnosti dnes převyšuje sedm

tisíc. Od roku 1993 Rockwool úspěšně působí i na českém trhu.

Od května 1998 vlastní Rockwool výrobní závod v České republice 

Bohumíně.

Nehořlavost
Kamenná vlna se vyrábí z těžko
tavitelných vulkanických hor
nin. Díky svému bodu tání nad 
1 000 °C poskytuje maximální
ochranu před požárem.

Tepelněizolační vlastnosti
Kamenná vlna má velmi nízký 
součinitel tepelné vodivosti,
a proto výborně tepelně 
izoluje.

Vodoodpudivost
Materiály určené pro fasády 
jsou v celém průřezu hydro
fobizované, tzn. odpuzují vodu.
Pokud se voda dostane 
na povrch desek Rockwool,
zůstane na něm, nebo steče.
Desky mají minimální 
nasákavost.

Tvarová stálost
Desky z kamenné vlny 
nemění ani po 50 letech 
svůj tvar a objem.

ROCK  kámen WOOL  vlna

Přednosti kamenné vlny ROCKWOOL:

Paropropustnost 
Pórovitá struktura kamenné
vlny zaručuje vysokou 
propustnost vodních par.

Výrobní závod
Obchodní zastoupení
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Úspory za teplo
Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů

na teplo! Ekonomické i ekologické analýzy poukazují

na neodvratitelný trend zvyšování cen energií.

Vytápění budov představuje největší položku 

ve spotřebě energie domácností a většiny firem.

Přitom právě s teplem se nejvíce plýtvá  asi proto,

že není vidět. Skoro každý zhasne zbytečně svítící

šedesátiwattovou žárovku, ale málokdo se pozastaví

nad tím, že nedostatečně nebo vůbec nezaizolovanými

stěnami, okny a střechou budovy unikají tisíce „joulů“.

Dostatečným návrhem tloušťky izolací jednotlivých

částí budovy lze dosáhnout více než padesátipro

centní úspory nákladů na topení.

Zateplení objektu přináší nejen 

ekonomické úspory, ale znamená 

také velký přínos pro životní prostředí.

Zateplením se snižuje vypouštění škodli

vých plynů do ovzduší a omezuje se 

využívání neobnovitelných přírodních 

zdrojů. Tepelné ztráty fasádou představují 

podstatnou složku celkových ztrát tepla 

objektu. U rodinného domku se fasáda 

podílí na celkových ztrátách cca 30 %,

u činžovních nebo panelových domů 

ještě podstatnější měrou.

Graf průměrné spotřeby tepla na m2 obytné plochy 
u průměrného obytného domu a u domu odpovídajícího 
doporučení ČSN 73 0540 (tabulka 1)

Tabulka 2

Termovizní snímek nezatepleného a zatepleného
domu. Nezateplený dům má teplotu na povrchu
fasády vyšší, uniká více tepla. (obr. 1 a 2)

Tepelná ochrana budov

Návratnost investic do zateplení
Tepelná izolace je jedním z mála stavebních materiálů,

u kterých se investice do jejich koupě v průběhu

používání stavby mnohonásobně vrátí.

Při úvahách o zateplování je třeba uvažovat o mož

nostech úspor energie komplexně. Zateplení, které

se provádí, musí být v souladu s dalšími faktory,

ovlivňujícími spotřebu tepelné energie.

Faktory ovlivňující spotřebu energie
• Způsob vytápění  volba zdroje tepla a topného média

• Regulace vytápění

• Prostup tepla otvorovými výplněmi  kvalita oken

• Infiltrace spárami výplní  těsnění spár

• Poměr otvorových výplní a plných stěn

• Existence zádveří

• Orientace otvorových výplní ke světovým stranám

• Zvolený systém zateplení a tloušťka izolace

Výše uvedené faktory je vhodné posoudit v rámci

takzvaného "Energetického auditu". Energetický audit

provádí odborný energetický auditor a jeho účelem

je navrhnout opatření, která přinesou co největší

úspory při vynaložení co nejnižších investic.

U vytápěného průmyslového objektu lze počítat 

s návratností do izolace fasády včetně dalších 

příslušných opatření do deseti let.
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Spotřeba tepla na m2

obytné plochy za rok
(10 kWh ≈ 1 m3 zemního plynu)

k
W

h
.m

2
za

 r
o

k

standard v ČR doporučení ČSN 73 0540

Porovnání λ stavebních materiálů

Součinitel tepelné vodivosti λ
vybraných materiálů [W.m1.K1]

Železobeton 1,4 35 cm

Plná cihla 0,8 20 cm

Děrovaná cihla 0,35 9 cm

Dřevo 0,15 3,8 cm

Kamenná vlna 0,04 1 cm

Tloušťka materiálu se stejnou tepelnou
propustností jako 1 cm kamenné vlny
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Stěna venkovní s vytápěním těžká Fasrock, Fasrock L 0,30 130 0,20 210

Stěna venkovní s vytápěním těžká Airrock LD, Airrock HD 0,30 140 0,20 220

Stěna venkovní lehká Fasrock 0,30 140 0,20 220

Stěna venkovní těžká Fasrock 0,38 100 0,25 160

Stěna venkovní těžká Airrock LD, Airrock HD 0,38 100 0,25 170

Dachrock 0,60 70 0,40 100

Airrock ND 0,60 50 0,40 90

Doporučené tloušťky izolací
Tabulka uvádí nové doporučené a požadované tepelné

propustnosti fasád vyplývající z novely ČSN 73 0540.

V hodnotách tlouštěk izolací uvedených v této tabulce jsou

započítány i vlivy tepelných mostů pro danou konstrukci

(u provětrávané fasády například kotvy a nosný rošt)

a vlivy vlhkosti dle výše uvedené ČSN. Tepelné mosty

mohou představovat v některých případech zvýšení tepel

né propustnosti konstrukce až o 40 % oproti prostupu

tepla samotnou izolací. V tloušťkách je započítán tepelný

odpor stávajících konstrukcí v obvyklých hodnotách.

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Jiřím Šálou, CSc.,

autorem tepelně technické normy ČSN 73 0540.

Požadavky na izolační materiál pro zateplení fasád:

 Paropropustnost  Izolační materiál 
by neměl narušit přirozený systém
odvětrávání povrchu fasády.

 Zvukopohltivost  Izolační materiál 
na fasádě může podstatně přispět ke zvý
šení neprůzvučnosti izolované konstrukce.

 Snadná zpracovatelnost

 Odpovídající mechanické parametry

 Nehořlavost  Izolační materiál by měl
zamezovat šíření požáru po fasádě
mezi jednotlivými podlažími po výšce,
ale i do šířky a plochy stěn.

 Dobré tepelněizolační vlastnosti 

 Dlouhodobá životnost

 Tvarová stálost

 Nízká tepelná roztažnost  V průběhu roku dochází 
na povrchu fasády k velkým teplotním rozdílům.
Čím menší má izolační materiál tepelnou roztažnost,
tím méně jsou mechanicky namáhány povrchové 
vrstvy zateplovacího systému.

Tepelná izolace obvodových stěn na zdivu

MateriálTyp
konstrukce UN [W.m 2.K 1]

Požadované hodnoty Doporučené hodnoty

diz [mm] UN [W.m 2.K 1] diz [mm]

Stěna (a podlaha) přilehlá k zemině (nad 1 m 
od rozhraní) a strop a stěna vnitřní z vytápěného
k nevytápěnému prostoru

Tabulka 3

Ochrana proti hluku
V době, kdy hluku stále přibývá, je čím dál důležitější

se proti němu chránit. Použitím izolací Rockwool, které

mají pórovitou strukturu, lze ve fasádách zvýšit neprů

zvučnost obvodových stěn až o 20 dB. Při požadavcích

na zvýšení neprůzvučnosti obvodového pláště je třeba

vždy, mimo použití izolací z kamenné vlny, klást velký

důraz na návrh výplní otvorů. Ty totiž podstatnou měrou

přispívají k přenosu hluku z vnějšího okolí do objektu.

obr. 3

Popis konstrukce
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Způsoby zateplení objektů

U kazetového systému ROCKPROFIL (viz str. 8) je dosaženo

souvislé vrstvy izolace nad kazetovými nosy, tradiční 

systémy kazetových stěn mají v těchto místech lineární

tepelné mosty.

Kontaktní zateplovací systémy tvoří jednolitý celek 

jednotlivých vrstev systému. Tepelná izolace působí 

v tomto případě jako nosný prvek povrchových vrstev.

Povrch fasády tvoří většinou omítka, v ojedinělých 

případech lepený obklad.

Vnější zateplení na zdivu
Vnější zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem

tepelné izolace objektů. Jejich obrovskou výhodou 

je celistvost izolační vrstvy. Izolace chrání objekt jako

celek, nejen jeho oddělené části. Použitím vnějšího

zateplovacího systému se také podstatnou měrou 

snižuje namáhání obvodové konstrukce  zejména jejich

spojů  výkyvy teplot a povětrnostními vlivy. Pro trvalé

obývání (provoz) je také důležité zachování masivního

zdiva uvnitř izolačního systému, což zaručuje dostateč

nou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru.

Způsoby vnějšího zateplení
Zateplení zvenčí se provádí buď formou provětrávaných

zateplovacích systémů, nebo se  používají takzvané

kontaktní zateplovací systémy.

U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá

tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který nese

povrch fasády. Povrch fasády může tvořit sklo, kov,

dřevo, vláknocementové šablony i keramika a podobně.

U zateplených stěnových plášťů (zejména lehkých pre

fabrikovaných systémů) se izolace vkládá mezi nosné

prvky (paždíky) nebo do plechových kazet.

Prvky povrchových úprav (trapézový nebo vlnitý

plech, lamely nebo pohledové kazety, případně

kamenný, keramický nebo aglomerovaný obklad) 

jsou vyneseny pomocí roštů, nosů kazet, kotev apod.

nezávisle na vrstvě izolace.

Šipky znázorňují zvýšené ztráty tepla tepelnými mosty ve zdivu
nezatepleném, zatepleném zevnitř a ve zdivu zatepleném 
zvenčí (vše obr. 4)

Fasáda zateplená kontaktním systémem

Průběh teplot 
v nezatepleném
zdivu (obr. 5)

Průběh teplot
ve zdivu při
zateplení
zevnitř (obr. 6)

Průběh teplot
ve zdivu při
zateplení zvenčí
(obr. 7)

Způsoby

zateplení

Vnitřní

Vnější
Kontaktní zateplovací systém
Tepelněizolační omítka
Sendvičové zdivo
Lehké prefabrikované pláště

Provětrávaný zateplovací systém

9 108

Provětrávaný zateplovací systém Kontaktní zateplovací systém
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Kontaktní zateplovací

systémy jsou elegantním

způsobem vnějšího

zateplení domů.

Umožňují zachování

původního rázu fasády 

povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je

celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli 

tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto 

systému přímo spojena lepící hmotou (tmelem) 

a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou

omítkou. Kamenná vlna představuje ideální materiál

pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.

Má výborné tepelněizolační vlastnosti, je nehořlavá,

prodyšná a zvukopohltivá.

Kontaktní zateplovací systémy

Montáž systému
Kontaktní zateplovací systémy jsou poměrně náročné

na kvalitu provedení a použité materiály. Z tohoto

důvodu doporučujeme svěřit jejich provádění

do rukou odborné firmě. Ta by měla být zaškolena

některým z nositelů certifikovaných zateplovacích

systémů a vlastnit potvrzení o tomto zaškolení.

Zateplovací systém by
měl být proveden vždy 
z komponentů certifiko
vaných v rámci jednoho 
zateplovacího systému.

Cena izolace
Izolační materiál jako takový je pouze jednou 

položkou v nákladech na zateplovací systém.

Je však jedinou položkou, u které se vynaložené

náklady vracejí. Z tohoto důvodu je vhodné navrhnout

tloušťku izolace na horní hranici doporučených hodnot.

Přírodní izolace z kamenné vlny je nákladnější než

izolace z pěnových plastů, přináší však investorovi

nesporné výhody jako je trvanlivost, paropropustnost,

nízká tepelná roztažnost a nehořlavost, které jedno

značně vyváží mírně zvýšené náklady.

Technické parametry materiálů jsou obsaženy v technických
listech Rockwool (tabulka 4)

Zateplení fasády
materiálem
Rockwool

Stav domu před zateplením

Provádění izolace Rockwool

Desky s podélnými vlákny 
do kontaktních zateplovacích
systémů.

Fasrock

Fasrock L

Materiály Rockwool pro kontaktní 
zateplovací systémy:

11

13

12

14

Konečný stav domu po zateplení

Desky s kolmými vlákny (lamelové
desky) do kontaktních zateplova
cích systémů. Májí vysokou 
pevnost v tahu kolmo na rovinu
desky, jsou ohebné, lze je 
jednoduše brousit.
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Montáž kontaktního zateplovacího systému ECOROCK
s deskami s podélnými vlákny

V následujícím textu uvádíme orientační postup montáže

zateplovacího systému ECOROCK při použití desek 

Fasrock (desky s podélnými vlákny).

Při provádění prací je třeba se řídit montážním návodem.

Montáž systému doporučujeme svěřit vždy odborné

firmě, zaškolené společností Rockwool.

Izolační desky s podélným vláknem Fasrock je také

možné použít do jiných certifikovaných zateplovacích

systémů ETICS.

Podmínky
Při provádění zateplovacích prací by neměla být vnější

teplota vzduchu, podkladu a použitého materiálu nižší

než +5 °C a vyšší než +25 °C. Práce se nemají prová

dět při silném větru. Čerstvě nanesené materiály

(desky Rockwool, vyztužnou vrstvu, omítkovinu) 

je třeba chránit před deštěm.

Požadavky na podklad systému
Podklad musí být pevný, čistý, nezaprášený, bez mastnoty.

Původní nesoudržná (zvětralá) omítka musí být odstra

něna. Při nerovnostech větších jak    2 cm, se musí použít

vyrovnávací malta, aby se podklad upravil. Povrch omít

nuté nebo neomítnuté stěny se musí mechanicky očistit 

např. kartáčem nebo omýt tlakovou vodou a odmastit.

Další požadavky na přípravu fasády
Okna, dveře i parapety musí být instalovány před 

zahájením zateplovacích prací. Je třeba dbát na zachování

odpovídající vzdálenosti a tvaru oplechování od povrchu fasády.

Složení fasádního systému ECOROCK

1. lepicí hmota (tmel)

2. fasádní deska s podélnými vlákny Fasrock

3. hmoždinka s talířem a kovovým trnem

4. krycí hmota s výztužnou síťkou

5. penetrační mezivrstva

6. probarvená strukturovaná omítka s možným

fasádním nátěrem či minerální omítka s fasádním

silikonovým nátěrem

Postup montáže 
kontaktního zateplovacího 
systému ECOROCK
Montáž soklových lišt 
Doproučujeme před zahájením zateplovacích prací vyznačit výšku soklu a označit ji vodorovnou čárou. Soklo

vou lištu je třeba namontovat ve výšce min. 30 cm od úrovně terénu. Soklová lišta musí být připevněna podél

celého objektu vodorovně.

1. Rozměření soklové lišty 2. Vrtání otvoru 3. Montáž hmoždinky

obr. 15

16 17 18

7
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Lepení desek
Lepení desek se provádí bodově a při krajích. Lepicí

hmota se nanáší na desku nerezovou zednickou lžící

a následně rozetře v místech nanášení „válečků“ a tzv.

„terčů“ lepidla. Desku je možno při lepení položit na

balík vlny tak, aby byl  umožněn přístup k desce

z každé strany. Následně nanášíme váleček z lepícího

tmelu podél hran desky a 3 ks terčů rovnoměrně 

rozmístěných v podélné ose desky, tak aby lepidlo

bylo naneseno na min. 40 % plochy desky. Lepicí

hmotu nanášíme formou válečku a terčů v takové

vrstvě, aby byla zajištěna přilnavost k podkladu.

Kladení desek
Desky se pokládají „na vazbu“ těsně k sobě a dotlačují se k dříve přilepeným.

Přebytek lepidla, které je vytlačován z mezer mezi deskami je třeba odstranit.

Po přilepení desek se musí po cca 48 hodinách

nerovnosti mezi deskami vyrovnat přebroušením

hladítkem s brusným hrubozrnným papírem.

Na rohu budovy musí být desky kladeny tak,

aby byla zajištěna jejich vazba.

Aby byly hrany rohu správně vyrovnány, je třeba

přečnívající vysunuté části desek přiříznout nožem

podél latě a přebrousit hladítkem s brusným 

hrubozrnným papírem.

Rohy u oken a dveří se musí izolovat celými deskami (viz obrázek).Spojení systé

mu s jinými stavebními prvky jako okenní a dveřní ostění, parapety, střechy a bal

kóny, musí být provedeno se zachováním spáry vyplněné plastickým materiálem

např. silikonem nebo speciální elastickou páskou či začišťovacím profilem.

Okenní otvory je třeba izolovat
dle uvedených obrázků.

Zateplení
okenního
ostění
(obr. 27)

4. Nanesení
základní 
vrstvy 
lepidla

5. Nanášení 
terčů 
a válečků

Zateplení
parapetu 
(obr. 28)

špatně dobře

9. Lehké přebroušení styků desek

6. Odstranění přebytečné lepicí hmoty

7. Detail rohové vazby

8. Přiříznutí přebytečné izolace v rohu

Průřez správného
zateplení okenního
nadpraží se správ
ným profilovaným
sklonem (obr. 26)

19

20

21

22

23

24

obr. 25
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Upevňování hmoždinkami
Mechanické upevňování desek s podélnými vlákny se provádí pomocí

hmoždinek, ne dříve než po 24 hod. po nalepení desek. Typ a délka

(minimální hloubka zakotvení) hmoždinek a schéma jejich rozmístění

musí být určena v projektu zateplení objektu a přizpůsobena druhu

podkladu, tloušťce zateplení, výšce budovy a velikosti zatížení. Otvory

se vrtají příklepovou vrtačkou. Otvory do děrované cihly a pórobetonu

se vrtají bez příklepu. Do otvoru se vloží talířová plastová hmoždinka,

určená pro přišroubování nebo přitlučení.

Minimální hloubka kotvení se doporučuje:

• v betonu a plné cihle 5 cm

• v děrované cihle a plynobetonu 8  9 cm

Provedení výztužné vrstvy s výztužnou síťkou

Před nanesením krycí hmoty je třeba veškeré okenní a dveřní otvory 

(ostění) vyrovnat a rohy zajistit rohovou lištou s výztužnou síťkou.

Nad rohy okenních a dveřních otvorů je třeba přilepit pod úhlem 45°

pásky výztužné síťky o rozměrech min. 30 x 20 cm, protože v těchto 

místech vzniká zvýšené pnutí, které může způsobit trhliny.

V místech přidané síťky je třeba ji přetáhnout krycí hmotou.

Výztužná vrstva se nanáší pomocí zubatého hladítka se zuby 10 x 10 mm.

Nejdříve se nanáší vrstva hladkou stranou hladítka na povrch desek 

a pak se druhou zubatou stranou přetahuje.

Do čerstvé výztužné vrstvy se vkládá s dostatečnými přesahy 

(min. 100 mm) výztužná síťka.

Na rozích se výztužná síťka ukončuje zároveň s nárožní lištou.

Příklad rozmístění
hmoždinek

Minimální odstup od hrany stěny:

• a > 5 cm (betonová stěna),

• a > 10 cm (zděná stěna).

a

8 ks/m2

10. Vrtání otvoru

12. Vyztužení rohu 13. Nanášení krycí hmoty hladkou stranou 14. Přetažení zubatou stranou hladítka

15. Aplikace výztužné síťky s následným 
vyhlazením krycí hmoty.

11. Upevnění talířové hmoždinky

30 31

32 33

obr. 29

34

35
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16. Vyhlazení rohů úhlovým hladítkem

17. Odříznutí výztužné síťky

18. Aplikace penetračního nátěru

21. Nátěr silikonovou barvou

19. Stažení nadbytečné omítky

22. Ukázka okrasného rýhování

20. Hlazení krouživým pohybem

23. Vytvoření rozhraní krycí páskou

Roh vyhlazujeme úhlovým hladítkem.

Po vyschnutí výztužné vrstvy je nutno výztužnou síťku, která přesahuje

přes okraje soklové lišty, odříznout zároveň s rohovou hranou.

Provedení penetračního nátěru ECOROCK
Za normálních povětrnostních podmínek můžeme po dvou dnech schnutí

výztužné hmoty aplikovat penetrační nátěr ECOROCK. Nátěr je nejvhodnější 

nanášet pomocí malířského válečku.

Po zaschnutí krycí vrstvy se aplikuje probarvená ušlechtilá omítka 

či minerální omítka s následným možným fasádním nátěrem.

Provedení vnějších 
strukturovaných omítek ECOROCK
Po vyschnutí penetračního nátěru (ne dříve než po 24 hodinách) můžeme 

přistoupit k aplikaci omítky. Omítku je nutno připravit k nanášení v souladu 

s návodem na použití.

Drásanou omítku ECOROCK nanášíme

hladítkem z nerezové oceli, stáčenou

omítku ECOROCK nanášíme i stahujeme

pomocí plastového hladítka. Nadbyteč

nou omítku stahujeme hladítkem téměř

pod úhlem 90ti stupňů na tloušťku 

plniva, tj. tloušťka odpovídá přibližně

zrnitosti omítky.

Po důkladném stažení nadbytečné omít

ky přistoupíme k jejímu zatírání. Povrch

omítky se strukturuje v mokrém stavu

pomocí plastového hladítka. Stáčenou

omítku ECOROCK hladíme krouživým

pohybem. Drásanou omítku typu

ECOROCK hladíme (zatíráme) v požado

vaném směru vodorovném nebo svislém.

V době tuhnutí a schnutí omítky je nutno

chránit ji před nepříznivými povětrnost

ními vlivy (ostré slunce, déšť či vítr).

Při nižších teplotách nebo vysoké vlhkosti

je nutné počítat s delší dobou schnutí.

Nanášení barvy
Tento bod platí pouze pokud aplikujeme

minerální omítku.

Po sedmi dnech schnutí omítky je možno

přistoupit k aplikaci fasádní silikonové

barvy ECOROCK, která se nanáší 

nejčastěji pomocí malířského válečku.

Silikonová barva ECOROCK je nabízena 

v 360ti různých odstínech. Provedení

různých architektonických prvků je

možné  např. okrasné rýhování, drážky

apod. Při přechodu dvou barev docílíte

použitím krycí pásky přesného rozhraní.

36

37

38

39

40

41

42

43
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Montáž zateplovacího systému ECOROCK  L 
s deskami s kolmými vlákny (lamelové desky)

I. etapa

Lepicí hmotu nanášíme na lamelové desky hladkou

stranou hladítka a pak roztíráme. Desky při lepení

je možno položit na balík vlny tak, aby byl umožněn

přístup z každé strany.

Kotvení hmoždinkami
Na nosných podkladech nad 20 m výšky budovy a na

nepevných a nenosných podkladech (např. omítka

nebo pórobeton), se musí kromě lepení použít mecha

nického kotvení pomocí talířových hmoždinek. Typ 

a délka (minimální hloubka kotvení) hmoždinek a sché

mat jejich rozmístění musí být určen v projektu zateple

ní objektu, který zohledňuje druh podkladu, tloušťku

zateplení, výšku budovy a velikosti zatížení.

Minimální hloubka kotev se orientačně doporučuje:

• v betonu a plné cihle 5 cm

• v děrované cihle a plynobetonu 9 cm

Přítlačný talíř hmoždinky musí mít průměr 140 mm 
(pokud není osazen, hmoždinka má pouze 
technologickou funkci)

II. etapa 

Lepicí hmotu nanášíme a roztíráme pomocí zubatého

hladítka se zuby 10 x 10 mm rovnoměrně na celém

povrchu desky. Lepicí hmotu nanášíme tak, abychom 

získali dobrou přilnavost na celém povrchu desky.

Příklad rozmístění hmoždinek

Minimální odstup od hrany stěny:

• a > 5 cm (betonová stěna)

• a > 10 cm (zděná stěna)

Složení fasádního systému ECOROCK  L 

s deskami s kolmými vlákny (lamela) Fasrock L 

1. lepicí hmota (tmel)

2. fasádní deska s kolmými vlákny (lamela)

3. krycí hmota s výztužnou síťkou

4. penetrační mezivrstva

5. strukturovaná omítka s možným fasádním nátěrem 

(popř. vnější obklad)

Informace obsažené v této tiskovině vypovídají o vlastnostech výrobků
platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů
může docházet ke změnám jejich vlastností.

Hmoždinky musí odpovídat doporučení výrobce a být ve shodě 
s certifikátem systému zateplení.

45

46

obr. 44

obr. 47

Postup montáže zateplovacího systému s lamelo

vými deskami s kolmými vlákny  Fasrock L je až na

některé detaily shodný s montáží systému s deskami

s podélnými vlákny. Z tohoto důvodu budou v tomto

oddílu popsány pouze postupy, které jsou odlišné.

Zásadním rozdílem a výhodou systémů s lamelovými

deskami je, že není třeba lamelové desky do 20 m

výšky budovy mechanicky kotvit (pokud je to uvedeno

ve schválené projektové dokumentaci stavby) a stávající

konstrukce není omítnuta či opatřena nátěrem.

Lepení izolačních desek
Desky musí být od prachu důkladně očištěny kartá

čem. Abychom získali maximální přilnavost k pod

kladu, musíme lepicí hmotu nanášet na celý povrch

desky hřebenovou metodou ve dvou etapách.

11



00301080703

Kontaktujte naše obchodní zástupce:

Více informací získáte na www.rockwool.cz

Váš prodejce:

Rockwool, a. s.
U Háje 507/26, 147 00  Praha 4, tel.: 241 029 611, fax: 241 029 622,

email: info@rockwool.cz, technické poradenství: % 800 161 161

Praha
tel.: 602 585 075, fax: 274 811 415

tel.: 602 204 485, fax: 235 513 779

tel.: 602 562 508, fax: 241 029 622

Severovýchodní Čechy
tel.: 602 211 681, fax: 412 539 750

tel.: 602 266 896, fax: 475 226 004

tel.: 602 204 486, fax: 569 425 875

Jihozápadní Čechy
tel.: 602 585 085, fax: 387 221 065 

tel.: 724 335 677, fax: 371 580 363 

tel.: 602 456 156, fax: 377 936 166

Morava
tel.: 602 217 767, fax: 596 511 963

tel.: 724 335 674, fax: 585 750 715

tel.: 602 531 497, fax: 596 511 963

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T
a

to
 t

is
k

o
v

in
a

,
v

č
e

tn
ě

 v
še

c
h

 o
b

rá
zk

ů
 a

 t
e

x
tů

 v
 n

í 
o

b
sa

že
n

ý
c

h
,

je
 c

h
rá

n
ě

n
á

 a
u

to
rs

k
ý

m
i 

p
rá

v
y

 s
p

o
le

č
n

o
st

i 
R

o
c

k
w

o
o

l,
a

.
s.

2
3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

4

1

specialista na fasády

tel.: 602 654 427, fax: 472 771 834



Concept System ® 77-1.0 je hliníkový systém pro výrobu vysoce kvalitních izolovaných 
oken. 

                    
CS 77 je tepelně vylepšený tříkomorový systém pro okna a dveře, který představuje 
optimální kombinaci bezpečnosti a pohodlí. Polyamidový pásek vyztužený skelnými vlákny s 
žebrováním a/nebo komorami zaručuje vysoké hodnoty tepelné izolace.                          
Systém je k dispozici v několika tvarových designech pro použití v různých architektonických 
souvislostech a umožňuje všechny běžné typy ven a dovnitř otvíravých oken a dveří. Řešení 
těsnění a způsob odvodnění zajišťují vynikající vodotěsnost a vzduchotěsnost. V roce 2009 
byla na trh uvedena vylepšená varianta HI snižující součinitele prostupu tepla Uf až na 
hodnotu 1,6W/m2K.     

Možnosti aplikace 
Druhy oken: otvíravé, otvíravo-sklopné, výklopné a posuvné 
Konstrukční hloubka 
rám: 68 mm křídlo: 77 mm 
Tepelná izolace 
Systém izolovaný polyamidovými pásky (zesílenými skelnými vlákny) tvaru omega a délky 32 
mm 
Zasklení 
Od 11 do 51 mm utěsněné EPDM materiálem 
Speciální charakteristiky 
- klasifikace v materiálové skupině 1.0 
- použití multifunkčního lisu při výrobě 
- tříkomorový systém 
Barvy 
- široké spektrum lesklých a matných RAL barev, metalíz, eloxů a coatexů 
- lze též vytvořit dvoubarevné profily s odlišnou barvou uvnitř/venku 
- možnost použití povrchové úpravy ve formě imitace dřeva 

Rozměrové charakteristiky: 

varianta FUNCTIONAL SKRYTÉ 
KŘÍDLO 

min. pohledová šířka dovnitř otvíravé okno (mm) rám 51 76 

křídlo 33 - 

min. pohledová šířka dovnitř otvíravé dveře (mm) rám 67 - 

křídlo 77 - 

stavební hloubka okna (mm) rám 68 68 

křídlo 77 72.5 

hlobka zasklívací drážky (mm) 25 18.5 

tloušťka skla (mm) Max. 53 Max. 49 
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 Deska FOAMGLAS® WALL BOARD T4+ je tvo�ena vzájemn� slepenými 
deskami FOAMGLAS®. Ob� strany izolace jsou kašírovány skelným vláknem 
s polyetylénovým povrchem. 

Zp�sob dodání (obsah balení) 

 délka x ší�ka [mm] 1200 x 600  

 tlouš�ka [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110

 po�et desek v balení 6 5 4 4 3 3 3 2

 plocha v balení [m2] 4.32 3.60 2.88 2.88 2.16 216 216 1.44

 délka x ší�ka [mm] 1200 x 600  

 tlouš�ka [mm] 120 130 140 150 160 170 180

 po�et desek v balení 2 2 2 2 2 14* 14*

 plocha v balení [m2] 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 10.08 10.08

* Není v balících, baleno po 14 ks na palet�. 

1. Základní vlastnosti materiálu FOAMGLAS
®

Popis 

Reakce na ohe� (EN 13501-1) 
Provozní teplotní limity 
Faktor difúzního odporu (EN ISO 10456) 
Hydroskopi�nost  
Kapilarita 

:

:
:
:
:
:

FOAMGLAS® je vyroben z vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších 
b�žn� se vyskytujících p�írodních surovin (písek, vápenec). 
Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 
vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva. 
Neobsahuje žádné organické ani t�kavé látky. 
Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, neho�lavé, bez toxických spalin 
od -260°C do +430°C 
µ = �
nulová 
nulová 

Výjime�né vlastnosti izolace FOAMGLAS®   

Vodot�sná Biologicky 
odolná 

Vysoce pevná 
v tlaku 

Kyselinovzdorná/
chemicky odolná

Snadno 
opracovatelná 

  

Neho�lavá Neprodyšná pro 
vodní páru 

Tvarov� stálá Ekologická
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2. Vlastnosti materiálu dle EN 13167 
1)

Objemová hmotnost (± 10%) (EN 1602) 
Tlouš�ka (EN 823) ± 2 mm 
Délka (EN 822) ± 2 mm 
Ší�ka (EN 822) ± 2 mm 
Sou�initel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) 
Reakce na ohe� (EN 13501-1) 
Bodové zatížení (EN 12430) 
Pevnost v tlaku (EN 826 p�íloha A) 
Pevnost v ohybu (EN 12089) 
Pevnost v tahu (EN 1607) 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

115 kg/m3

od 40 do 180 mm 
1200 mm 
600 mm 
�D 	 0.041 W/(m·K) 
Euroclass F (Jádrový materiál Euroclass A1) 
PL   	  1.5 mm 
CS   
  600 kPa 
BS   
  450 kPa 
TR   
  100 kPa 

1) Ozna�ení CE zajiš�uje shodu se základními povinnými požadavky Sm�rnice stavebních výrobk� tak, jak je uvedeno v EN 13167. 
V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ov��eny oprávn�nou, notifikovanou a akreditovanou t�etí stranou. 

3. Dodate�né vlastnosti materiálu 

Bod tavení (DIN 4102-17) 
Sou�initel teplotní roztažnosti (EN 13471) 
M�rné teplo (EN ISO 10456) 
Teplotní vodivost p�i 0°C 

:
:
:
:

>1000 °C 
9 x 10-6 K-1

1 kJ/(kg·K) 
4.2 x 10-7 m2/sec 

  



POROTHERM překlad 7 

Technické údaje plně nosného prvku nad okenními a dveřními otvory ve stavbě.  

 

Cihelné POROTHERM překlady 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a 
dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. 

    

rozměry překladu (š x v x d) 70x238x1000 až 3500 mm (po 250 mm) 
hmotnost 35 kg/m 

součinitel tepelné vodivosti 1,00 W/(m.K) 

POROTHERM překlady 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad 

pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. 

Výhody 

– plně staticky účinné 

– vzhledem ke způsobu vyztužení je poloha překladu při použití možná pouze zaoblením 
nahoru 

– zvýšená smyková únosnost 
– není nutná nadezdívka 

– podepření v montážním stavu není předepsáno 

– překlad má stejnou výšku jako cihly POROTHERM 

– jednoduché a časově úsporné použití 
– u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem 

– ideální podklad pod omítku 

Způsob zabudování (montáž) 

POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové 
malty (oblou stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 
drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ 
STRANA - ΒΗИЗ“. V případě možnosti použití zdvihacího prostředku je výhodnější 
požadovanou kombinaci překladů (u obvodového zdiva i s izolantem) sestavit na podlaze, 
srádlovat dostatečně nosným drátem, za tento drát zdvihnout a osadit na zeď do předem 
připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se doporučuje používat dřevěné klínky. 

 



Rockwool Monrock MAX E tepelná izolace pro ploché 

střechy 

 

Popis výrobku: Tuhá těžká deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou 

dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu 

hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou 

odolnost proti mechanickému namáhání. Vrchní tuhá vrstva je na povrchu označena nápisem. 

Oblast použití: Deska Monrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a 

akustické izolace plochých střech pod krytinu (připevnění ke stavební konstrukci - 

mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, 

polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem či nepochozí dlažbou nad krytinou proti 

sání větru). Deska může být mechanicky zatížena, horní tuhá vrstva tvoří pevný podklad pro 

podložky kotevních prvků. 

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool: Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana 

proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti 

– deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 

 

součinitel tepelné vodivosti λD = 0,038 [W/m.K] 

 

 

 

 

Výrobce: Rockwool a.s.                                     Skladování: v krytých a suchých 

prostorách 

 



Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

TVÁRNICE POSTA
Zdící betonové tvárnice POSTA – výrobek pro zdění stavebních konstrukcí, pro racionální a rychlé zdění

sklepů, garáží, skladů, průmyslových hal a pro zdění základů s použitím jako ztracené bednění. Tvárnice

POSTA 70B, 100B a 125B jsou určeny pro příčky a izolační přizdívky. Tvárnice POSTA 250 B, 250/375

B, 300 B a 365 B jsou vhodné i pro zdění nosných konstrukcí obytných budov.

Přednosti tvárnic POSTA

• pevnost zdiva

• jednoduchost a rychlost zdění

• úspora malty při zdění a omítání

• přesnost výrobků

• zajímavá cena

značka tvárnice
Skladebné rozměry v

mm kg/ks

L B H
kusů

na paletě

Minimální
garant.
pevnost
[MPa]

POSTA 70 B 500 70 250 112 (104) 13
POSTA 100 B 500 100 220 72 15
POSTA 125 B 500 125 220 64 18

2,5

POSTA 250 B 500 250 250 32 37
POSTA 250/375 B 375 250 220 40 37
POSTA 300 B 500 300 250 24 45
POSTA 365 B 250 365 250 32 28

5,0

Výroba: na vibrolisovém stroji ZENITH

Skladování: na volných plochách, na dřevěných paletách o rozměrech 120x80 cm

Expedice: paletované, nebo volně ložené tvárnice je možno expedovat po dosažení 70% předepsané

pevnosti v tlaku, pokud není s odběratelem dohodnuto jinak.

Objednávky: POZEMNÍ STAVBY TŘEBÍČ s.r.o.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, tel: 568 846 747, fax: 568 421 330, středisko panelárna
www.psttrebic.cz – info@psttrebic.cz



Schindler 5400
Špičková kvalita má jméno.
Náš osobní výtah s velkou přepravní
kapacitou pro kancelářské budovy.

Schindler osobní výtahy



Přizpůsobiv
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Schindler 5400 zvládne jakýkoli úkol.
Systém je vybudován tak, aby splnil vaše
očekávání bez ohledu na to, zda je umístěn
v kancelářské budově nebo na letišti – se
standardním nebo atypickým provedením
interiéru.

ost
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Schindler 5400 to je dokonalost sama o sobě.
Maximálně využíváme prostor jak horizontálně,
tak vertikálně. Každý detail je vyrobený na míru.
S tímto výtahem je snadné dokázat více.

4 Schindler 5400



Prostor
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Výkon
Schindler 5400 je výtah na svém místě.
Vychutnejte rychlou, naprosto spolehlivou a
tichou jízdu. Tento výtah vás zaujme.

6 Schindler 5400
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Chcete více?
V tom případě jste na správném místě.

Multifunkční využití
Potřebujete výtah pro budovu do 30 stanic, který nabízí
vyšší výkon a dokonalý design? Odpověď na tuto otázku
je Schindler 5400. Tento vysoce flexibilní výtah byl
navržen speciálně pro komerční typy budov, kancelářské
komplexy a veřejné prostory, jako např. letiště.

Modulární komponenty
Schindler 5400 byl navržen s důrazem na systémové
inženýrství a maximální standardizaci. Výsledkem je
modulární osobní výtah založený na nejmodernějších
prefabrikovaných komponentech. Tento výtah nepo-
třebuje strojovnu, ovšem, samozřejmě pokud ji vy sami
nevyžadujete.

Skromné nároky na prostor
Schindler 5400 šetří a optimálně využívá celkový prostor
budovy. Dle našeho inovačního přístupu je na střeše
kabiny umístěna plošina na údržbu, což redukuje světlou
výšku v šachtě. Díky variabilním rozměrům vám můžeme
poskytnout největší možnou kabinu.

Inovační provoz
Na základě vašeho požadavku vám nainstalujeme naši
zbrusu novou koncepci systému pro provoz výtahu
a řízení přístupu, kterým si cestující zvolí svou cílovou
stanici ještě před vstupem do výtahu. Tento systém
je vysoce efektivní. Na základě zadání požadavků
jednotlivými uživateli poskytuje optimální vyřízení
těchto voleb v nejkratším možném čase.

Klíčové údaje

Kontrolní provoz
Váš systém monitorujeme 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu, 365 dní v roce, což nám umožňuje předejít
problémům dříve, než mohou nastat.

Malá spotřeba energie
Výtah splňuje všechna bezpečnostní nařízení a také
požadavky a standardy požární ochrany. Schindler 5400
má malou spotřebu energie, což snižuje vaše provozní
náklady. Tento rozdíl výrazně pocítíte.

Design na míru
Ve výběru vysoce kvalitního interiéru kabiny výtahu máte
absolutní volnost. Nabízíme vám veškeré varianty, které
byste si mohli přát, od standardního designu, přes zakáz-
kové modely až po modely na míru. Rádi vám vyjdeme
vstříc při volbách detailů. Chceme splnit Vaše očekávání.

Efektivní proces plánování
Schindler 5400 šetří čas a peníze, a to díky efektivnímu
procesu plánování, rychlé montáži a rychlému uvedení
do provozu. Nehledě na to, zda potřebujete jeden výtah,
nebo skupinu až šesti výtahů.

Poznámka
Specifikace, možnosti , barevná provedení
se mohou lišit.

Všechny kabiny a možnosti uvedené v této
brožuře mají ilustrativní charakter. Uvedené
vzorky se mohou lišit od originálu v barvě a typu
materiálu.

Nosnost 320–1600 kg, 4–21 cestujících

Zdvih max. 65 m, max. 30 stanic

Vstup z jedné nebo z obou stran

Šířka dveří 700–1400 mm

Výška dveří 2000–2300 mm

Pohon trakční; bez strojovny

(konfigurace se strojovnou je možná)

Rychlost 1.0; 1.6; 2–2,5 m/s

Řízení jednoduché, sběrné dolů, obousměrné

sběrné nebo cílové (Mic 10);

pro skupinu až 6ti výtahů

Interiér tři flexibilní designové řady
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Lepší je snad pouze létání.
To Vám garantujeme.

Moderní letiště jsou multifunkční servisní zařízení.
Doprava, značkové obchody, restaurace, prodejny
duty-free, pronájem kanceláří, parkování – to vše pod
jednou střechou. Nespočet lidí se snaží dostat rychle a
efektivně tam, kam potřebují. To vyžaduje optimálně
synchronizovanou dopravu, jak horizontálně tak i
vertikálně.

Eskalátory a výtahy Schindler do takového prostředí
skvěle zapadají. Jsou spolehlivé a zvláště atraktivní.
Moderní prosklené kabiny a eskalátory fascinujícím
způsobem zlepšují celkový vzhled budovy. Elegantní
řešení.
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Rušnou atmosféru na letišti mám
ráda. Pořád se tu něco děje.

Být stále v pohybu, to je moje
práce. Cestování je její součástí.
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GQ
kg

*VKN
m/s

HQ
m

ZE PMN
kW

INN
A

*2 BK
mm

*2 TK
mm

*3 HK
mm

Typ BT
mm

*3 HT
mm

*5 HSG
mm

*6 HSK
mm

Trakční*1 450 6 1,0 35 30 4,2 15 850–1200 1000–1450 2200–2400 T2/C2 700–1100 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 7,6 20 1500 HK+1400

630 8 1,0 35 30 4,2 15 850–1550 1000–1850 2200–2400 T2/C2/C4 700–1400 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 7,4 22 1500 HK+1400

800 10 1,0 35 30 6,8 23 850–1900 1000–2250 2200–2400 T2/C2/C4 700–1400 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 11,9 34 1500 HK+1400

1000 13 1,0 35 30 6,8 23 850–2100 1000–2700 2200–2400 T2/C2/C4 700–1400 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 11,9 34 1500 HK+1400

1275 17 1,0 35 30 10,8 33 1000–2100 1350–2700 2200–2400 T2/C2/C4 700–1400 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 18,9 47 1500 HK+1400

1600 21 1,0 35 30 10,8 33 1200–2100 1550–2700 2200–2400 T2/C2/C4 700–1400 2000–2300 1400 HK+1300

1,6 65 18,9 47 1500 HK+1400

Výjimečné komponenty pro výjimečné
výrobky.

No
sn
os
t

Ka
bi
na

Ry
ch
lo
st

Ša
ch
ta

Dv
eř
e

M
ax
. z
dv
ih

M
ax
. p
oč
et
st
an
ic

GQ Nosnost
VKN Rychlost
HQ Zdvih
ZE Počet stanic
PMN Jmenovitý příkon motoru
INN Jmenovitý proud instalace

*1 S nebo bez strojovny

* 2–2,5 m/s dostupné na vyžádání

BK Šířka kabiny
TK Hloubka kabiny
HK Výška kabiny

*2 Rozměry kabiny po 50ti mm.
Viz strana 14 – možné
kombinace.

*3 Jiné rozměry dostupné na
vyžádání

M
ax
. p
oč
et
ce
st
uj
ící
ch

Po
ho
n

T2 Teleskopické dveře (dvě části
700–1100 mm), po 100 mm

C2 Centrálně otevírané dveře
dvojdílné (700–1100 mm)
po 100 mm

C4 Centrálně otevírané teleskopické
dveře čtyřdílné (800–1400 mm),
po 100 mm

BT Šířka dveří
HT Výška dveří

HSG Hloubka
prohlubně

HSK Horní přejezd
pod montážní
nosník

*5 Menší prohlubeň
na vyžádání

*6 Se zábradlím
700 mm výšky
na kabině

Počet vstupů jeden nebo dva (naproti sobě)
Počet jízd: 180 za hodinu
Napájení: 400 V
Volitelné: 230 V

Jm
en
ov
itý
př
ík
on

Jm
en
ov
itý
pr
ou
d

Šířka/hloubka šachty: v sekci plánování na stranách 26 a 27
Zmiňovaná rozmezí odrážejí typické výtahové situace.
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Životní prostředí
Schindler 5400 splňuje požadavky ISO 14001 a nabízí
velmi příznivou spotřebu energie. Je přátelský k
životnímu prostředí.

Monitoring
Abychom předešli problémům, neustále monitorujeme
váš výtah Schindler 5400 v našem ústředí a to 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Kabina
Efektivní plánování znamená optimální využití prostoru.
Kabina výtahu Schindler 5400 maximálně využívá
stávající prostor šachty – šířku, hloubku i výšku. Rozměry
kabiny jsou volitelné po 50 mm. Kabina je vyráběna
vždy na míru.

Dveře
Výhodou použitých teleskopických nebo centrálně
otevíraných dveří (2 nebo 4 panely) je možnost
variability nastavení rychlosti jejich otevírání a zavírání,
vedoucí k vyšší přepravní kapacitě v kratším čase.
Velmi výkonný systém.

Standardy
Schindler 5400 je certifikovaný typ výtahu dle nařízení
96/16/EC a přizpůsobuje se náležitým standardům.

EN 81-28 Dálková nouzová signalizace
EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s

omezenou schopností pohybu a orientace.
EN 81-71 Výtahy odolné vandalům
EN 81-72 Požární výtahy
ČSN 27 4014 Evakuační výtahy
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Plocha kabiny je definována zákonnými nařízeními, která
vycházejí z požadované nosnosti a počtu cestujících.

Flexibilní rozměry výtahů S 5400 vám zajistí největší
možnou plochu kabiny.
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Vstup z jedné strany, mění se v závislosti na šířce typu dveří.

Hloubka kabiny (TK)
mm

Šířka kabiny
(BK)
mm

Oblast kabiny a nosnosti

ISO Nosnost: 450 kg
630 kg
800 kg

1000 kg
1275 kg
1600 kg

ISO rozměry kabiny
Podřizuje se EN 81-70
ISO rozměry kabiny
+ podřizuje se EN 81-70

Štědrý a zároveň úsporný k prostoru.



15Schindler 5400

Schindler 5400 je elektromechanicky poháněný
výtah s rychlostí až 2.5 m/s. Šetří místo v budově,
neboť nepotřebuje strojovnu, a to díky menší
světlé výšce. To vše jsou výhody, které se nedají
přehlédnout.

Pohon
Vysoce výkonný pohon výtahu Schindler 5400 je
bezpřevodový, což zvyšuje efektivitu. Motor je relativně
malý s velmi tichým provozem. Samozřejmostí je
pohodlná a plynulá jízda bez vibrací. Bezpečný nástup
a výstup cestujících z kabiny výtahu je zajištěn přesným
zastavením ve stanici.

Řízení
Mikroprocesorové řízení Schindler 5400 splňuje řadu
požadavků, jak u jednoho výtahu, tak u skupiny až
šesti výtahů. Vyberte si mezi následujícími standardní-
mi řízeními: jednoduché řízení bez sběru, obousměrný
sběr, sběr směrem dolů. Pro individuální nastavení je k
dispozici více než 100 standardních řídících možností.
Jízdy mohou být kontrolovány pomocí klíčové blokace
nebo kartové čtečky.

Řízení do cílové stanice
Navíc vám můžeme nainstalovat unikátní Schindler
Miconic 10 řízení do cílové stanice. Analyzuje objem
dopravy a přiřazuje nejbližší kabinu každému cestujícímu.
Výsledkem je kratší čekací doba a kratší dopravní čas,
který může být u skupiny více výtahů zlepšen jejich
synchronizací.

Naše inovační technologie Schindler ID může být
použita stejně jako Miconic 10-řízení do cílové stanice.
Schindler ID představuje zcela nový stavební systém pro
provoz výtahu a přístupovou kontrolu.Přeprava cestu-
jících je kontrolována na základě požadavku a cílové
skupiny. Cestující si zvolí cílovou stanici před vstupem do
kabiny výtahu. Osobní profily jsou uloženy v přístupové
kartě.

Řídící jednotka je z důvodu úspory prostoru umístěna
vedle dveří v nejvyšším patře.
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Kreativita až tam, kam oko
dohlédne – výtah bez hranic.

Schindler 5400 – špičková kvalita v technologii i v designu.
Standardní designová řada Trafalgar nabízí bohatý výběr
barev a materiálů, které můžete individuálně kombinovat.

Řada Kensington je ještě více propracovaná. Vaše kreativita
zde nemá žádná omezení. Poskytneme vám přesně to, co
očekáváte.

To samé platí i o designové řadě Soho. Jednoduše se
nechte vést svou představivostí právě k té prosklené
kabině, kterou opravdu požadujete.

Trafalgar
Stěny: Nerez jemný brus
Strop: Nerez leštěná
Podlaha: Dřevěná laminátová

kompozice
Osvětlení: nepřímé
Zrcadlo: Čiré sklo, plná výška,

zadní stěna
Madlo: Ortogonální, hliníkové
Rohové profily: ne

Kensington
Stěny: Mramor Fior di Pesco
Strop: Nerez leštěná
Podlaha: Mramor Nois Sait Laurent
Osvětlení: Halogenové bodovky
Zrcadlo: Kouřové sklo, poloviční

výška, zadní stěna
Madlo: Ortogonální, hliníkové
Rohové profily: Frankfurtská šedá

Soho
Stěny: Sklo
Strop: Nerez leštěná
Podlaha: Stone Black
Osvětlení: nepřímé
Zrcadlo: žádné
Madlo: oblé, nerezové
Rohové profily: ne

Příklady designu
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Trafalgar

Kensington

Soho



Nerez leštěná
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Stěny
Kabinové
dveře

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Bergen White

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Frankfurt Gray

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Basel Gray

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Biarritz Blue

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Thessaloniki Blue

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Glasgow Green

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
Hamburg Red

Stěny
Kabina
Dveře
Prášková barva
York Green

Stěny
Laminátová
kompozice
Lucerne Green

Stěny
Laminátová
kompozice
Locarno Blue

Stěny
Laminátová
kompozice
Bremen Red

Stěny
Laminátová
kompozice
Aosta Brown

Stěny
Laminátová
kompozice
Kos Blue

Stěny
Strukturovaná
laminátová kompozice
Ulm Brown

Stěny
Strukturovaná
laminátová kompozice
Florence Yellow

Stěny
Kabina
Dveře
Nerez plátno

Stěny
Strukturovaná
laminátová kompozice
Geneva Green

Stěny
Strukturovaná
laminátová kompozice
Turku Gray

Stěny
Kabina¨
Dveře
Nerez jemný brus

Stěny
Kabina¨
Dveře
Nerez Dama

Strop

Prášková barva
Bergen White

Prášková barva
Frankfurt Gray

Prášková barva
Basel Gray

Prášková barva
Biarritz Blue

Prášková barva
Thessaloniki Blue

Prášková barva
Glasgow Green

Prášková barva
Hamburg Red

Prášková barva
York Green

Podlaha

Zelená
strukturovaná guma

Šedá
strukturovaná guma

Černá
strukturovaná guma Resimix Gray Resimix Black Stone

Dřevěná laminátová
kompozice
BeechStone White

Dřevěná laminátová
kompozice
Cherry

Nerez Dama Nerez plátno

Připraveno pro
místní podlahu

Kabina
Dveře
Nerez leštěná

Nerez jemný brus

Dřevěná laminátová
kompozice
Mahagon
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Trafalgar a Kensington.
Vysoká kvalita barev a materiálů pro
sofistikovaný vzhled.

Designový program Trafalgar má dvě výhody: velký výběr
interiérů kombinovaný s výhodami výrobního standardu.
Můžete kombinovat vše tak, jak se bude líbit vám, a to
pomocí pečlivě vybraných barevných odstínů a materiálů.
Nerez, prášková barva, laminát, žula, guma, nebo dřevo
jsou k dispozici v celé řadě barev a struktur. Na požádání
vám dodatečně nainstalujeme horizontální nebo vertikální
stylové prvky, zrcadlo a madlo. Dokonce si můžete vybrat
ovládací panel k vytvoření osobitého vzhledu pro sofistiko-
vané prostředí.

Designový program Kensington je vyráběn na míru pro
splnění všech vašich požadavků od A do Z. Interiér kabiny
je zcela nebo částečně vyroben na zakázku dle vámi
vybraných barev a materiálů. Můžete si vybrat i ovládací
panel. Vzhled kabiny bude navržen dle vašich osobních
očekávání. Tento výtah je skutečná výzva.

* Rohové profily mohou být nainstalovány ve vzdálenosti mezi
dveřmi a postranní stěnou, a to ne méně než 90 mm.



Nerez leštěná
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Stěny
Dveře
Rámy dveří

Strop

Prášková barva
Bergen White

Prášková barva
Frankfurt Gray

Prášková barva
Basel Gray

Prášková barva
Biarritz Blue

Prášková barva
Thessaloniki Blue

Prášková barva
Glasgow Green

Prášková barva
York Green

Podlaha

Zelená
strukturovaná guma

Šedá
strukturovaná guma

Černá
strukturovaná guma Resimix Gray Resimix Black Stone

Dřevěná laminátová
kompozice
BeechStone White

Dřevěná laminátová
kompozice
Cherry

Rámy
Nerez jemný brus

Stěny
Dveře
Sklo

Připraveno pro
místní podlahu

Rámy
Prášková barva
Basel Gray

Nerez Dama Nerez plátno

Rámy
Nerez plátno

Rámy
Nerez Dama

Prášková barva
Hamburg Red Nerez jemný brus

Dřevěná laminátová
kompozice
Mahagon
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Designový program Soho je toho důkazem. Kabiny
vyrobené zcela nebo částečně ze skla jsou nevšedně
atraktivní. Transparentnost je zcela fascinující a poskytuje
budově komplexní technickou i funkční rafinovanost.
Kabiny ze skla mohou být nainstalovány ve skleněné
šachtě, uvnitř nebo vně budovy. Uvnitř budovy, skleněná
kabina splňuje stejné standardy a požadavky jako ostatní
kabiny.

Několikavrstvé bezpečnostní sklo pro dveře a také svě-
telná clona pro pohodlí cestujících zajišťuje, že je systém
bezpečný. Unikátní výtah je zvláště působivý.

Soho.
Transparentnost k vytvoření funkčního a
technického dojmu.

Sklo přes celou šířku ≤ 2100 mm

Příklady skleněných konfigurací
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I ten nejmenší detail má svůj význam.
Naše komunikační prvky.

Ovládací panel a tlačítka
Elegantní ovládací prvky výtahu Schindler 5400 jsou
umístěné ve svislém panelu kabiny. Je zabudován do stě-
ny kabiny a k dispozici v různých materiálech a stylech,
od antracitu a nerezu po leštěný nerez nebo stříbro.

Osvětlení
Náš standardní program nabízí výběr ze tří typů kabi-
nového osvětlení: halogenová bodová světla v obvodo-
vých profilech stropu, halogenová bodová světla nebo
nepřímé osvětlení ve sníženém podhledu. Všechna velmi
příjemně působí.

Zrcadla
Zrcadla v horní nebo horní i spodní polovině stěn kabiny
a to buď z čirého nebo kouřového skla. To vše může být
nainstalováno na boční nebo zadní stěnu kabiny.

Madlo
Výtah může být také vybaven oblým nebo hranatým
madlem v hliníku, nerezu, javoru nebo mahagonu.

Rohové profily
Rohové profily dokončují celkový vzhled výtahu. Jsou
k dispozici v antracitu, nerezu, leštěném nerezu nebo
stříbře tak, aby vše ladilo s ovládacím panelem.

Miconic 10/ Schindler ID, stropní světla
madlo, Miconic 10/ cílová kontrola
skleněná kabina, ovládací panel
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Plánování
Programy Schindler dokážou rychle spočítat nejefektiv-
nější řešení pro jakýkoli typ dopravního řešení. Paramet-
rické náčrtky, malé souřadnicové sítě a nejmenší možné
spojovací body budovy zajišťují, že je plánování snadné
a efektivní.

Celý proces plánování zjednodušíte výběrem výtahu bez
strojovny. Pak stačí navrhnout pouze jeden prostor a tím
je výtahová šachta. Rádi navrhneme a dodáme i výtah
se strojovnou.

Stačí nám jedna návštěva, abychom získali potřebná
data. Snadný a efektivní postup.

Objednávání
Schindler 5400 je promyšlený a přesto jednoduchý.
Je velmi snadné vytvořit objednávku zadáním klíčových
parametrů výtahu. Snadno si vyberete ten správný
produkt pro své potřeby. Neuvěřitelně snadné.

Dobře promyšlené od A do Z –
od projektu až po montáž
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Naším cílem je ušetřit vám co nejvíce času a peněz. Z
toho důvodu jsme vytvořili unikátní systém skládající
se z plánování, objednávky, dodávky a montáže výtahu
Schindler 5400.

S našimi zákazníky a obchodními partnery komunikujeme
přímo.

Schindler 5400 je snadno dostupný, lehce ovladatelný a
provozně nenáročný.

Dodávka
Pokud je šachta připravena, výtah je kompletně dodán
a připraven pro montáž. Díky předmontovaným částem
výtahu je celkový čas potřebný k montáži výrazně kratší.

Montáž
Standardní rozhraní a jednoduchá elektroinstalace
je předpokladem pro rychlou a snadnou montáž.
Jednoduše promyšlený postup.
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GQ
kg

VKN
m/s

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

*1 BS
mm

*1 TS
mm

*3 HSG
mm

*2/3 HSK
mm

Trakční 450 6 1,6 1000 1200 2200 T2 800 2000 Z1: 1500 Z1: 1600 1500 3600

Z2: 1700 Z2: 1750

630 8 1,6 1100 1400 2200 T2 900 2000 1650 Z1: 1850 1500 3600

Z2: 1950

800 10 1,6 Z1: 1350 1400 2200 T2 1100 2000 Z1: 1950 Z1: 1850 1500 3600

Z2: 1200 1600 900 Z2: 1700 Z2: 2150

1000 13 1,6 1100 2100 2200 T2 900 2000 1650 Z1: 2500 1500 3600

Z2: 2650

1275 17 1,6 1200 2350 2200 T2 1100 2000 2000 Z1: 2750 1500 3600

Z2: 2900

1600 21 1,6 1400 2400 2200 C4 1300 2000 2150 Z1: 2800 1500 3600

Z2: 2950

Plánování není vše, ale bez plánování to
prostě nejde.

Informace k plánování

Příklad plánování – v případě požadavku jiných technických parametrů (rychlost, rozměr kabiny, rozměr dveří,…),
prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení. Trakční výtah bez strojovny s frekvenčním měničem.
Nosnost 320–1600 kg, 4–21 cestujících, rychlost 1.6 m/s, výška kabiny 220 mm.

Pro více informací, jako např. návrhy, konstrukční plány
a cenovou nabídku, prosím, kontaktujte naše obchodní
oddělení.
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GQ Nosnost
VKN Rychlost
HQ Zdvih
HE Vzdálenost stanic

BK Šířka kabiny
TK Hloubka kabiny
HK Výška kabiny

T2 Teleskopické dveře
C4 Centrálně otevírané

teleskopické
dveře čtyřdílné
(800–1400 mm)
po 100 mm

C2 Uvedené rozměry
pro tento typ dveří
neplatí

BT Šířka dveří
HT Výška dveří

BS Šířka šachty
TS Hloubka šachty
HSG Hloubka prohlubně
HSK Horní přejezd pod nejnižší část stropu

(montážní nosník)

*1 Z1 = 1 vstup
Z2 = 2 vstupy

*2 Se zábradlím 700 mm výšky na kabině
*3 při VKN = 1,0 m/s je hodnota HSG i

HSK snížena o 100 mm

HEmin = HT + 600 mm pro jeden vstup
HEmin = 300 mm pro protilehlé vstupy
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BT
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BS
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T
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BS

BK

BT

Výška a náhled plánu

Jeden vstup
Teleskopické dveře

Dva vstupy
Teleskopické dveře

Jeden vstup
Centrálně otevíratelné teleskopické (čtyři díly)

Dva vstupy
Centrálně otevíratelné teleskopické dveře (čtyři díly)

Jeden vstup



Naše výtahy jsou na rychlé cestě –
to platí i o nás.

Pro získání dalších informací a adresy nejbližší pobočky
nás, prosím, kontaktujte

www.schindler-cz.cz
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Schindler CZ, a.s.
Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
Tel.: 257 293 111
Fax: 257 221 523

E-mail: prg.inf@schindler.com


