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Anotace 

 

          Předmětem mé bakalářské práce je návrh víceúčelové budovy s názvem ,,Vzdělávací 

centrum Klimkovice“ jako součást studie areálu safari v Klimkovicích, kterou jsem řešila 

v předchozím studiu a je doložena k bakalářské práci jako podklad pro realizační projekt. 

 

          Samostatně stojící objekt se nachází na ulici Rakovecké, na konci zahrádkářské kolonie 

v obci Klimkovice. Objekt je navržen jako dvoupodlažní dřevostavba, horizontálně rozsáhlá. 

Obsah mé bakalářské práce se vztahuje na obě podlaží v jedné polovině objektu ve tvaru 

výseče mezikruží. 

 

          V prvním nadzemním podlaží se nachází informační centrum, restaurace, přednáškový 

sál a technické vybavení objektu. V druhém nadzemním podlaží je ubytování. 

 

          Součástí příloh k bakalářské práci je již zmiňovaná urbanistická studie areálu safari, 

studie samotného objektu centra a projektová dokumentace pro stavební povolení k  

,,Vzdělávacímu centru Klimkovice“ . 

 

Annotation 

 

The subject of my bachelor thesis is a draft multifunctional building with the name 

Klimkovice Educational Center as part of the study safari campus in Klimkovice. I solved this 

topic in previous studies. It is added to my bachelor thesis as a basis for an implementation 

project. 

Separately standing object is located on the street Rakovická at the end garden colony 

in village Klimkovice. The object is designed as a two-storey wooden building which is 

horizontally extensive. The content of my bachelor thesis relates to both floor in one half 

object. This object has a shape as a sector of circle ring. 

In the first aerial floor is located an information center, restaurant, lecture hall and 

technical equipment from object. In the second aerial floor is an accommodation. 

As a part of attachments is a study of city planning safari campus, study of object 

center and project documentation for a building permit to Educational Center in Klimkovice.  
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Úvod 

 

          Úkolem této bakalářské práce bylo vypracovat část dokumentace skutečného provedení 

stavby na pozemku určeném původně k hospodářským účelům na kraji obce Klimkovice, se 

specializací na architektonický výraz objektu. 

 

          Touto prací navazuji na urbanistickou studii vypracovanou v rámci předmětu 

Ateliérová tvorba III. a na architektonickou studii objektu z Ateliérové tvorby IV, i když 

stavební objekt byl nakonec nepatrně přepracován. 

 

          Zadáním bylo navrhnout polyfunkční objekt, který zapadá do okolního rázu krajiny a je 

součástí přírodního areálu safari, proto je objekt navržen jako dvoupodlažní dřevostavba a 

nachází se v ní informační centrum, restaurace, muzejní a přednáškové prostory 

s ubytováním. 
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A.          Průvodní zpráva 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

a)          IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 

 

Název stavby: Vzdělávací centrum v Klimkovicích 

Umístění stavby: část parcely č.4569 (orná půdou v osobním vlastnictví), na ulice 

Rakovecká, Klimkovice, okr. Ostrava 

Sousední pozemky:   dle katastrální  mapy: 

                                  parcela č. 4563:  Marie Malá, orná půda v osobním vlastnictví 

                                  parcela č. 4570:  ing. Martin Lyptaj, orná půda v osobním vlastnictví 

                                  parcela č. 4573:  obec Klímkovice, nezpevněná komunikace 

                                  parcela č. 4565:  Klára Jurásková, orná půda v osobním vlastnictví 

                                  parcela č. 4582:  Klára Jurásková, orná půda v osobním vlastnictví 

 

Investor: statutární město Ostrava 

Projektant: Adéla Klimešová 

Charakteristika stavby: Rekreační objekt, dvoupodlažní s plochou zelenou střechnou. 

V objektu, v 1NP se nachází restaurace, muzejní a přednáškové prostory, kancelář, v 2.NP 

ubytování. Objekt je řešen jako dřevostavba z části zahrnuta zemním valem. 

Způsob provedení stavby:  

Dodavatelé : společnosti :  KLIMTES s.r.o. , Hlavní 206, Hanušovice 788 33 

                                           - pro dodávky tesařských a truhlářských prací 

                                            D a V, Chrastická 856, Praha 5  

                                           - pro dodávky klempířských prací 

                                            MONTKOV s.r.o. , Nábřežní 15, Prachatice 755 23 

- pro dodávky zámečnických prací 
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b)          CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ:  

 

Pozemek se nachází v obci Klimkovice, v současně nezastavěném území a je určen 

územním plánem k zastavění pro rekreační činnosti. Na pozemku není umístěna žádná 

stavba a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

 

 

c)          ÚDAJE O PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ:  

  

Dopravní komunikace: Pozemek bude napojen na sousední komunikace. 

Elektrická energie: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie a pilířek 

měření bude umístěn na hranici parcely sousedící s komunikací. 

Kanalizace: Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Splaškové vody budou 

odvedeny do kanalizace, dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku. 

Zemní plyn: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod plynu. 

Radon a podloží: Provedený průzkum prokázal nízké ohrožení radonu z podloží, proto 

není navrženo žádné opatření. 

Geologický průzkum: Byl proveden průzkum. Do hloubky zakládání nebyla naražena 

hladina spodní vody, podloží tvoří štěrk jílovitý. 

 

d)         SPLŇENÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Napojení na vedení elektro a vodovodu bude navrženo podle obecně-technologického 

vyjádření správce sítě. Regulativ území je splněn v plném rozsahu. 

 

e)         SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Navržené řešení plně vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 268/09 Sb. 

 

f) SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

Není součásti projektu bakalářské práce. 
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g)         ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

 

Stavba není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Je pouze nutné navržené 

přípojky elektro, vody a plynu dokončit před započetím užívávání stavby. 

 

h)         LHŮTA VÝSTAVBY 

 

Předpokládá se zahájení stavby v 4/2011 a její ukončení 10/2011. Stavba nevyžaduje 

žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat v obvyklé stavební 

technologii a jejich provedení bude vést  stavbyvedoucí. Na stavbě bude pracovat 

současně několik dodavatelů najednou, proto je potřeba stanovit koordinátora bezpečnosti 

práce.   

 

i)         STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

Orientační náklady na stavbu ………………………………………..25 670 000,- 

Zastavěná plocha………………………………………………………1 116 m2 

Obestavěný prostor…………………………………………………… 7 797 m3 

Podlahová plocha místností 1.NP…….………………………………731 m2 

Podlahová plocha místností 2.NP…………………………………….669 m2 

Plocha pozemku……………………………………………………… 21 470 m2 

Zastavěné plochy celkem……………………………………………. 1 674 m2 

          Objekt……………………………………………………………1 116 m2 

          Doplňkové stavby……………………………………………… 434 m2 

          Chodníky a cesty………………………………………………. 122 m2 

          Inženýrské objekty (el.,pl.)………………………………………2,3 m2 

Procento zastavěnosti celkem………………………………………….7,8 % 

Plochy místností 

1.NP celkem…………………………………………………………. 832 m2 

2.NP celkem…………………………………………………………. 702 m2 
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B.          Souhrnná technická zpráva 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.         URBANISTICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a)     Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek se nachází v území vyznačeném územním plánem pro výstavbu objektů pro 

rekreaci. Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí. Podle územního plánu obce se 

pozemek nachází v současně nezastavěném území. Po projednání stavby obec Klimkovice 

souhlasí s umístěním stavby. 

Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma, ani cizí podzemní zařízení. Hranice 

pozemku byly vytyčeny geometrem a jsou vyznačeny v terénu polními značkami. Hraniční 

body budou předány investorem dodavateli při předání pozemku ke stavbě. Výškové 

zaměření pozemku bylo provedeno při prohlídce místa stavby a byl stanoven vztažný bod 

k úrovni čisté podlahy 1.NP. Pozemek je mírně svažitý.  

 

b)   Urbanistické řešení 

 

Jedná se o novostavbu rekreačního objektu o více funkcích v obci Klimkovice na části 

pozemku p.p.č. 4569 o rozloze 8 720 m2. Parcela je ve vlastnictví investora a stavba bude 

provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní správy. 

Objekt je nepodsklepený. V přízemí se nachází administrativní část se zázemím a ve druhém 

patře rekreační ubytování se zázemím. Střecha je navržena plochá, zelená se suchomilnými 

rostlinami. Výška atiky je 7,90 m. 
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c) Stavebně – technologické řešení 

 

1.     Výkopy 

 

Vzhledem k rozsahu prací byl proveden geologický průzkum, z něj byly zjištěny tyto 

základové poměry: štěrk jílovitý, který řadíme do 3. třídy těžitelnosti ( kopné horniny, 

rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem) s úhlem vnitřního tření 40°. Výkopy se z tohoto důvodu 

nemusí pažit. Dále byla zjištěna hladina podzemní vody, která je pod úrovní základové spáry, 

přesně v -1,850 m. 

Na pozemku bylo provedeno oprávněnou organizací základní měření možného ohrožení 

budoucí stavby radonem a metanem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu 

radonu a žádný výskyt metanu, a proto není třeba provádět speciální ochranná opatření.  

Po vytyčení obrysu domu se sejme z povrchu terénu v místě stavby ornice do hloubky 15 cm. 

Ornice a zemina z výkopu zůstane deponovaná na pozemku majitele, bude použita pro sadové 

úpravy. 

Výkopy budou po sejmutí ornice vyhloubeny na úroveň základové spáry. Jedná se o 

provedení výkopů rýh pro základové pásy a základové patky. Rýhy  pro základové pásy a 

patky budou svislé. Hloubka výkopu vnějších základových pásů a patek je  

na úrovni - 1,150 m a vnitřní na úrovni – 0,750. Je třeba dbát důsledně na ochranu zeminy 

v základové spáře před znehodnocením, prohnětením nebo rozmáčením vodou. Z toho 

důvodu se doporučuje oddělit posledních cca 15 cm výkopu před betonáží ručně.  

Hydrogeologický posudek nebyl zpracován s ohledem na skutečnost, že v rámci výstavby 

nebudou řešeny žádné objekty podléhající zákonu o vodách. 

 

2.     Základy 

 

Objekt bude založen na monolitických pasech a patkách z prostého betonu C20/25, které jsou 

ve spodní části betonovány do výkopů, v horní části do bednění. Po obvodu základů je do 

základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. V základech budou vynechány prostupy 

dle požadavků jednotlivých specializací. Před ukládáním betonu do základových pasů a patek 

je nutno základovou spáru ochránit před rozmočením. Podkladní beton se provede z betonu 

C20/25 a vyztuží se armovacími sítěmi o průměru 6 mm s oky 150/150 mm. Podkladní beton 

bude uložen na štěrkové lože z hutněného kameniva frakce 32/63 tl. 15 cm. 
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3.     Svislá obvodová konstrukce 

 

Jedná se o sendvičovou konstrukci na bázi dřeva. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky 

z RD S10 o rozměrech 360x360 a výšce 3,6 a 2,6 v 2.NP. Rozměry sloupků jsou navrženy dle 

statického výpočtu. Výplně sloupů tvoří lehký deskový systém LDS tl. 400 (např. s URSA SF 

40 viz. Příloha E - Technické listy vybraných materiálů ), který vyhovuje tepelně-technickým 

požadavkům pro obvodové pláště dřevostaveb.URSA SF 40 je pružná, nekašírovaná, difúzně 

otevřená plsť ze skelné vlny, dále viz. Příloha E - Technické listy vybraných materiálů. 

Celková tloušťka obvodového pláště je 400 mm. Jednotlivé vrstvy obvodového pláště 

z interiéru do exteriéru jsou: 1. dvojitá sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm ( např. FARMACELL 

viz. Příloha E - Technické listy vybraných materiálů), 2. tepelná izolace ze skelné vlny tl. 60 

mm ( např. URSA FKP ), 3. parozábrana, 4. OSB deska tl. 25 mm, 5. tepelná izolace ze 

skelné vlny tl. 150 mm ( např. URSA FS 40 ) + nosný sloupek z masivního smrkového dřeva 

150 x 120 mm, 6. tepelná izolace ze skelné vlny tl. 100 mm ( např. URSA FKP viz. Příloha E 

- Technické listy vybraných materiálů ), 7. pojistný hydroizolace, 8. nosná konstrukce 

venkovního obkladu, 9. venkovní obklad = latě z modřínového dřeva tl. 16 mm. Grafické 

znázornění skladby viz. Skladby podlah a konstrukcí č.v. 19. 

 

4.     Příčky 

 

V celém objektu je navržen jeden systém příček a to ze sádrovláknitých desek a tepelné 

izolace. Skladba příček obsahuje sádrovláknité desky (např. FERMACELL viz. Příloha E - 

Technické listy vybraných materiálů) tl.12.5 mm, tepelní izolace (např. URSA SF 10 viz. 

Příloha E - Technické listy vybraných materiálů) tl. 100 mm, dřevěná konstrukce rámu 

(dřevěné profily 100 x 50 mm ve vzdálenosti 400 mm) a sádrovláknité desky (např. 

FERMACELL) tl. 12,5 mm. Celková tloušťky příčky je 125 mm. Tento systém splňuje 

tepelně-technické, požární a akustické požadavky příslušného provozu. Grafické znázornění 

skladby příčky viz. Skladby podlah a konstrukcí č.v. 19. 

 

5.     Vodorovné konstrukce stropu 

 

Strop nad 1.NP administrativní části je dřevěný trámový strop (např. PROMATECT-100, typ 

A viz. Příloha E - Technické listy vybraných materiálů ) pro požární zatížení zdola i shora. 

Strop se skládá z: 1. požárně ochranných desek (např. PROMAXON,typ A, REI 90,shora REI 
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120) tl.18 mm, 2. nosných trámů z lepeného dřeva o rozměrech 400 x 360 dle statického 

výpočtu, 3. dřevotřísková deska tl. 16 mm, 4. požárně ochranných desek tl. 10 mm (např. 

PROMAXON,typ A, tl. mm - pouze pro namáhání ohněm shora viz. Příloha E - Technické 

listy vybraných materiálů ), 5. kročejové izolace ( např. STPRROCK ), 6. skladba podlahy 

v 2.NP dle potřeby. Skladba trámového stropu PROMATECT -100 odpovídá protokolu o 

klasifikaci č. PK2-03-04-905-c-0 a splňuje veškeré požadavky na vodorovné stavební 

konstrukce. Grafické znázornění skladby stropu viz. Skladby konstrukcí a podlah č.v. 19 

 

6.     Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

 

V objektu jsou navržena tři železobetonová prefabrikovaná schodiště, která budou kotvena do 

železobetonové monolitické opěrné stěny pomocí navržených kotev (např. firmy Bova) viz. 

Výpis zámečnických výrobků č.v. 18. Kotvící prvky jsou navržené dle statického výpočtu. 

Prefabrikované kusy budou dovezeny přímo na stavbu po dokončení veškeré betonáže a před 

začátkem samotné výstavby dřevostavby. Schodiště bude opatřeno povrchovou úpravou 

z keramických dlaždic tl. 9 mm barvy světle hnědé bez vzoru, uložených do lepícího 

flexibilního tmelu a samonivelační vyrovnávací stěrky tl. 6 mm. Na schodiště bude vytvořeno 

zábradlí z pozinkované oceli, opatřeno pigmentovým nátěrem pro interiér barvy hnědé, odstín 

RAL 21 viz. Výpis zámečnických výrobků č.v. 18. Zábradlí bude zakončeno dřevěným 

madlem z masivního smrkového dřeva, opatřeno polyuretanovým pigmentovým bezbarvým 

lakem. 

 

7.     Konstrukce ploché střechy a střešního pláště 

 

Nosná konstrukce ploché střechy je řešena podobně jako dřevěný trámový strop. Skladbu 

nosné konstrukce tvoří: 1. požárně ochranná deska tl. 18 mm ( např. typ A, REI 90, 

PROMAXON od firmy PROMAX), 2. nosný trám z lepeného dřeva 400/360 mm + stropnice 

z masivního smrkového dřeva 250/40 mm viz. Výpis tesařských výrobků č.v. 16, 3. 

dřevotřísková deska tl. 16 mm, 4. požárně ochranná deska tl. 10 mm ( např. typ A 

PROMAXON od firmy PROMAX viz. Příloha E - Technické listy vybraných materiálů ), 5. 

záklop z dřevotřískových desek tl. 16 mm + skladba střešního pláště, který je řešen jako 

suchomilná lehká zelená střecha. Skladba střešního pláště: 
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1 Suchomilné rostliny ( rozchodníky, netřesky, koření, byliny ) 

2 Střešní substrát   (min. 3cm, max. 23 cm ) 

3 Nopová fólie = filtrační, drenážní, akumulační a ochranná vrstva 

4 2. vrstva hydroizolace - odolná proti prorůstání kořenů ( např. ISOFLAMM ) 

5 1. vrstva hydroizolace ( např. ISOFLAMM ) 

6 Tepelná izolace z minarální vlny (např. ROCK WOOL tl. 200 mm) 

7 Parozábrana (např. Gluttafol WB) 

 

Celková tloušťka skladby zelené střechy : 250 mm – 480 mm, dle tloušťky substrátu 

Grafické znázorněná vrstev střešního pláště viz. Skladby podlah a konstrukcí, č.v. 19. 

 

Tepelně-technické údaje střešního pláště: 

součinitel tepelné vodivosti 0,21 W.m
-1

.K
-1

, statické přemostění trhlin při teplotě –10°C  - 

příčné 3 mm  -  podélné 4mm, třída hořlavosti B. [ 1 ] 

 

Skladba nosné dřevěné konstrukce střechy odpovídá protokolu o klasifikaci č. PK2-03-04-

905-c-0 a odpovídá veškerým požadavkům pro střešní konstrukce. [ 2 ] 

Skladba střešního pláště je atestovaná a splňuje všechny požadované vlastnosti. 

 

8.     Izolace 

 

Hydroizolace: 

 

- Izolace proti zemní vlhkosti: 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltových 

modifikovaných pásů SBS nebo použitím PVC fólie. Fólie bude sevřena mezi podkladní a 

krycí vrstvu geotextilie o plošné hmotnosti min. 200 g/m2. 

- Střešní hydroizolace: 

Je tvořena první vrstvou hydroizolace, která je odolná proti prorůstání kořenů (např. 

ISOFLAMM A5) a druhou vrstvou hydroizolace (např. ISOFLAMM ). Dále je ve střešní 

konstrukci použita parozábrana (např. Gluttafol WB). 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

__________________________________________________________________________________________ 

FAKULTA STAVEBNÍ                                                                                          KATEDRA ARCHITEKTURY 

__________________________________________________________________________________________ 
- 17 - 

Izolace proti radonu 

Na základě průzkumu je stanoven výsledný radonový index: nízký. Izolaci proto není 

navržena. 

 

Tepelné izolace 

 

- TI podlah: 

Tepelná izolace podlahy 1.NP založené na rostlém terénu je provedena z polystyrenu 

EPS T 5000 v tloušťce 80 mm ( 2x40 s překládanými spárami ).  

- TI obvodového pláště: 

Tvoří pružná, nekašírovaná plsť ze skelné vlny ( např. URSA SF) tl. 40 cm, která je vložena 

mezi nosné sloupky a lehký deskový systém obvodového pláště.  

- TI střech: 

Tepelná izolace střechy je navržena z minerální vlny tl. 200 mm (např. ROCK WOOL). 

- TI příček: 

V celém objektu je navržen jeden systém příček s tepelnou izolací z pružné, nekašírované 

plsti (např. URSA SF 10 dle) tl. 100 mm. 

 

Akustické izolace 

 

- AI stěn: 

V celém objektu je navržen jeden systém příček. Skladba příček obsahuje sádrovláknité desky 

(např. FERMACELL) tl.12.5 mm, tepelní izolace (např. URSA SF 10 dle) tl. 100 mm, 

dřevěná konstrukce rámu (dřevěné pofily 100 x 50 mm ve vzdálenosti 400 mm) a 

sádrovláknité desky (např. FERMACELL) tl. 12,5 mm. Tento systém bezpečně splňuje 

požadované akustické podmínky dle certifikace. 

- AI podlah: 

Ve skladbě podlah pro 2. NP je navržena kročejová izolace o tl. 20 mm (např. Steprock 

ND,EPS T 5000). 

 

9.     Klempířské práce 

 

Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z hliníku a opatřeny povrchovým pigmentovým 

nátěrem hnědé barvy, odstín RAL 21. Výrobu všech klempířských výrobků zařizuje 
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specializovaná firma, součástí její dodávky bude prováděcí výkres. Výpis klempířských 

výrobků viz. č.v. 17.  

 

10.     Zámečnické práce 

 

Veškeré zámečnické výrobky jsou navrženy z pozinkované oceli a všechny budou dodávány 

od jedné firmy (např. MONTKOV). Zámečnické práce se vztahují k výrobě ocelových 

zárubní z pozinkované oceli, opatřené pigmentovým nátěrem pro interiéry, barvy hnědé, 

odstín RAL 21. Dále ocelového pozinkovaného roštu před vstupem a ocelového zábradlí na 

schodišti v interiéru. Rozměry a povrchové úpravy viz. Výpis zámečnických výrobků č.v. 18. 

 

11.     Tesařské práce 

 

Veškeré tesařské práce budou dodávkou jedné firmy ( např. KLIMTES ), tato firma bude 

dodávat nejen tesařské práce,ale také všechny truhlářské práce. Tesařské práce zahrnují 

veškerou hrubou stavbu samotné dřevostavby. Je to spojování a umisťování nosných i 

nenosných svislých i vodorovných prvků: svislé nosné sloupy 360x360 mm ve vzdálenostech 

dle statického výpočtu, svislé nosné sloupky nesoucí obvodový plášť o rozměrech 120x150 

mm ve vzdálenosti 500 mm, svislé nosné sloupky nesoucí sádrovláknité desky příček o 

rozměrech 100x50 mm a dále umístění lehkého deskového systému na nosné prvky. Všechny 

svislé prvky budou z rostlého dřeva pevnosti S10. Vodorovné prvky stropu a nosné vrstvy 

střechy, což zahrnuje umístění trámů na svislé prvky o rozměrech 360x 400 mm z lepeného 

dřeva, stropnice s masivního smrkového dřeva o rozteči  400 mm, záklop z dřevovláknité 

desky a  podhled z protipožárních desek. Vodorovné trámy a obvodový plášť bude kotven do 

železobetonové opěrné stěny pomocí ocelových kotev (např. firmy Bova) viz. Výpis 

zámečnických výrobků č.v. 18. Svislé nosné sloupy budou kotveny pouze ty obvodové a to 

ocelovými kotvami (např. firmy Bova) viz. Výpis zámečnických výrobků č.v. 18. 

 

12.     Truhlářské práce 

 

Truhlářské práce bude zařizovat stejná firma ( např. KLIMTES ) jako pro tesařské práce, 

z důvodu rychlejší návaznosti stavebních prací, jednoduššího inženýringu a z ekonomických 

důvodů. Truhlářské práce zahrnují osazení obložkových zárubní pro dveře a okna, výrobu 

dřevěných roštů z latí ze smrkového dřeva pod dřevěné podlahy a samotné dřevěné podlahy 
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z palubek ze smrkového dřeva. Venkovní dřevěné zábradlí ze smrkového dřeva. Důležitou 

součástí je povrchová úprava těchto prvků. Veškeré prvky z masivního dřeva, které jsou 

součástí truhlářských prací budou napuštěny lazurou a natřeny polyuretanovým pigmentovým 

bezbarvým lakem. Seznam výrobků viz Výpis tesařských a truhlářských výrobků č.v. 15. 

 

13.     Podlahy 

 

Podlahy se provedou dle výpisu podlah viz. Skladby podlah a konstukcí č.v. 19. V úrovni 

1.NP je podkladní konstrukce z betonové mazaniny C20/25 tl. 70 mm, v úrovni 2.NP je 

podkladní vrstvou záklop dřevěného trámového stropu z dřevovláknitých desek tl. 16 mm. 

V 1.NP budou podlahy doplněny o teplenou izolaci polystyrénem PSB-S-20  tl. 80 mm, 

v podkroví o kročejovou izolaci (např. STEPRROCK ) v tl.20 mm. Vrchní podlahová krytina 

se provede dle povrchových úprav místností na výkresech půdorysů 1.NP viz. č.v. 5 a 2.NP 

viz. č.v. 7. V objektu jsou použity tři typy nášlapné vrstvy podlahové krytiny. 

 

- Dřevěná podlaha ze smrkových palubek  

Dřevěná podlaha ze smrkových palubek na pero a drážku tl. 18 mm viz. níže obr.č. 1. , 

opatřeny bezbarvým ochranným voskem na dřevěné podlahy ( např. OSMO ). Palubky leží a 

jsou přichyceny k roštu z latí ze smrkového masivního dřeva. V úrovni 2.NP je v okách roštu 

uložena kročejová izolační vrstva ( např. STEPROCK ) v tloušťce latí, což je 20 mm. 

Podlahová krytina na terase je také z dřevěných palubek, ale přizpůsobených venkovnímu 

provozu, je vyrobena z exotického a velmi odolného dřeva Bangkirai ( např. dřevěná podlaha 

firmy Solidbuy ) viz. obrázek č.5 a č. 6.  

 

- Samonivelační stěrka 

Samonivelační stěrka speciálně do technických provozů ( např. SCHONOX AM ), barvy 

šedé, tl. cca 2 – 5 mm, záleží na nerovnosti povrchu betonové mazaniny. Technické provozy, 

kde bude použita tato stěrka jsou: kotelna, sklad biopaliva ( pelet ), sklad zahradních strojů a 

potřeb a spojovací chodby. 

 

- Keramická dlažba 

keramická dlažba o tl. 9 mm, světle hnědé barvy, hladká bez vzorů ( např. Dlažba Linus 

brown 33,3x33,3 cm) viz Obr.č. 3., uložena na lepícím flexibilním tmelu tl. 6 mm a 

samonivelační stěrce pod dlažby o tl. 2 mm. Stejná keramická dlažba bude také jako nášlapná 
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vrstva schodišťových ramen i na podestách, podkladní vrstvu však tvoří samotná nosná 

konstrukce železobetonového prefabrikovaného schodiště. Tato keramická dlažba je určena 

do technických provozů, skladů a na schodiště. V koupelnách, umývárnách, na WC a méně 

náročných provozech bude umístěna keramická dlažba určená právě pro daný provoz ( např. 

keramická dlažba RUSTIKAL 333 ) viz. Obr. č. 4. 

 

 

Obr.č. 1.  Dřevěné smrkové palubky, spojení na pero a drážku, bez povrchové úpravy 

 

 

Obr.č. 2. Dřevěné smrkové palubky, opatřeny povrchovým bezbarvým  voskovým nátěrem 

 

 

Obr.č. 3. Keramická dlažba do technických provozů  Linus brown 33,3x33,3 cm, tl. 9mm 
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Obr. č 4. Keramická dlažba RUSTIKAL 333 25x25 cm  do koupelen, umýváren a wc, tl. 6 mm. 

 

 

Obr. č. 5. Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai. 

 

 

Obr. č. 6. Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai. 

 

14.     Výplně otvorů 

 

Okna  

 

V objektu jsou navrženy tři typy oken, všechna jsou obdélníková jednokřídlová ze smrkového 

dřeva, výklopná dovnitř. Jednoduchá okna s izolačním dvojsklem 4 – 16 – 4 mm splňují 

tepelně-technické požadavky na U = 1,1 W/m2K. Zasklívací lišty jsou ze smrkového dřeva. 
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Zárubně jsou rovné obkladové ze smrkového lepeného masivu viz. Výpis tesařských výrobků 

č.v. 16. Kování je s polohou pro mikroventilaci v provedení chrom – mat (např. ROTO NT  ). 

Celý rám je napuštěn lazurou a natřený polyuretanovým pigmentovým bezbarvým lakem. 

Vnější parapety jsou součástí dodávky oken, jsou hliníkové, opatřeny pigmentovým nátěrem 

barvy hnědé odstín RAL 21.  Vnitřní parapety jsou z voděodolné DTD desky v barvě 

přírodního dřeva. Výpis oken viz. Výpis oken a dveří č.v. 15. 

 

Dveře 

 

V objektu je navrženo patnáct typů dveří. Všechna jsou dřevěná, hladká, opatřena kašírovací 

fólií, v barvě přírodního dřeva. Dveře na terasu jsou z  90% prosklené a dveře do restaurace ze 

40 %, ostatní jsou plné. Některé dveře jsou osazeny v dřevěné obložkové zárubni z lepeného 

smrkového masivu a některé mají ocelovou zárubeň viz. Výpis oken a dveří č.v. 15. 

 

15.     Povrchové úpravy 

 

Povrchové úpravy v interiéru 

Veškeré svislé konstrukce tvoří lehký deskový systém. Příčky v interiéru jsou tvořeny z nosné 

části, tepelné izolace a pohledovou část tvoří sádrovláknité desky, které budou dále upraveny 

bílou malbou. V koupelnách, umývárnách, šatnách a na WC jsou opatřeny tyto příčky 

keramickým obkladem 300 x 600 mm ( např. Dekor obklad 300x600 mm 7012HL ) viz. 

Obr.č.7. Keramický obklad bude vyroben do určité výšky viz. Výkresy půdorysů 1.NP a 2.NP 

č.v. 5.,6. V kuchyni bude použitý jiný obklad, pro náročnější provoz ( např. SALLY Brown ) 

200 x 200 mm viz Obr. č. 8. Podhled ve všech místnostech bude tvořen pomocí požárně 

ochranných desek ( např. PROMAXON ) viz. Skladby podlah a konstrukcí č.v. 19. 

Materiálové řešení podlah a jejich povrchová úprava viz. odrážka 3.1.3.13. Podlahy, této 

technické zprávy. Technické provozy jako kotelna, sklad biopaliva a sklad zahradnických 

strojů a potřeb se nachází v části objektu, která je zahrnuta zemním valem a vytvořena 

z železobetonové konstrukce. V interiéru budou tyto konstrukce omítnuty vápenocementovou 

maltou tl. 1,5 cm a opatřeny malbou barvy bílé v tl. 2 mm a to jak na svislých tak na 

vodorovných konstrukcích. 

 

Povrchové úpravy v exteriéru 
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Obvodový plášť je tvořen ze sendvičové konstrukce, která je z exteriéru chráněna obkladem 

z modřínového dřeva. Jsou to latě o tl. 16 mm a šířce 15 cm připevněné na nosný rošt, čímž 

vzniká provětrávaná mezera mezi obkladem a samotnou nosnou konstrukcí ( např. obklad od 

firmy Solidbuy) viz. Obr.č. 9., 10. Velkou část konstrukce objektu tvoří železobetonová 

opěrná stěna, která bude v exteriéru opatřena pouze omítkou a barevným nátěrem šedé barvy. 

V některých úsecích bude tato konstrukce zateplena, z důvodu možného vzniku tepelných 

mostů. V částech, kde je o opěrnou stěnu opřená zemina bude konstrukce zateplena 

extrudovaným polystyrenem, tam kde je viditelná z exteriéru, bude zateplena expandovaným 

polystyrenem, který bude dále opatřen omítkou a nátěrem šedé barvy.  

Střešní konstrukce je zasypána zeminou pro suchomilné rostliny, proto je násyp v malé 

tloušťce 3-25 cm. Mezi suchomilné rostliny patří Rozchodníky, Netřesky, koření a byliny viz. 

Obr. č. 11., které mají zeleno-oranžovou až načervenalou barvu. V průběhu roku se 

samozřejmě tato střecha mění viz. Obr. č. 12., nepotřebuje však skoro žádnou údržbu. Údržba 

je nutná pouze v prvním měsíci po vysetí rostlin, musí se kropit min. jednou týdně, nadále je 

bezúdržbová [ 3 ].  

 

 
Obr.č. 7. Keramický obklad Dekor 300x600 mm 7012HL 
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Obr. č. 8. Keramický obklad Sally brown 200 x 200 mm 

 

 

Obr.č. 9 Venkovní obklad z modřínového dřeva tl. 16 mm 

 

 

Obr. č. 10 Uložení okna do fasáda 

 

 

Obr.č. 11 Suchomilná zelená střecha 
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Obr. č. 12 Suchomilná zelená střecha v průběhu roku, zleva doprava, shora dolů : květen, 

červen, červenec, září, říjen, listopad, leden, únor 

       

 

16.     Venkovní plochy 

 

Před objektem bude provedena zpevněná příjezdová asfaltová plocha, její součástí jsou 

parkovací plochy. Pro klasické parkování ( rozměry 2,5 x 4,5 m) po 7 kusech a pro parkování 

handicapovaných ( rozměry 3,5 x 4,5 m) po 5 kusech. Další parkovací místa se nachází podél 

příjezdové komunikace v počtu 48 stání ve vzdálenosti 40 – 80 m od objektu viz. Koordinační 

situce č.v. 2 a Výpočet parkovacích míst Příloha D. K objektu vede přístupový chodník ze 

čtvercových dlaždic v šířce 4,5 – 2,5 m viz. Koordinační situce č.v. 2. Okolo objektu bude 
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proveden okapový chodníček z velkorozměrové betonové dlažby 600x600. Úprava 

zpevněných ploch a ostatní úpravy pozemku nejsou součástí projektové dokumentace. 

 

d)   Napojení stavby na sítě technické a dopravní infrastruktury 

 

Elektrická energie: Pozemek bude napojen elektro přípojkou. Na pozemku bude vybudován 

elektropilíř  s rozvaděčem měření, odtud bude vedena zemním kabelem el. energie do 

rozvodnice v 1.NP. Investor požádá po provedení elektrorevize o osazení elektroměru. Příslib 

výkopu správcem sítě byl proveden. 

 

Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace v přilehlé 

kanalizaci. 

 

Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou odvedeny na přilehlý pozemek, ve vlastnictví 

investora. 

 

Voda: Bude hrazena ze stávající obecní vodovodní sítě nově navrženou vodovodní přípojkou. 

Na vodovodní přípojce se vybuduje 1,0 m za hranicí pozemku vodoměrná šachta. 

 

TUV: Bude ohřívána kotlem na tuhá paliva. 

 

Dopraví napojení: Pozemek je napojen na přilehlou nezpevněnou komunikaci, která bude 

zpevněna a zakončena kruhovým objezdem. 

 

 

     e)   Řešení infrastruktury 

 

Stavba má nové nároky na dopravní infrastrukturu. Příjezdová komunikace, na kterou je 

objekt napojen bude zpevněna a rozšířena na dvouproudovou komunikaci, zakončenou 

kruhovým objezdem. Podél této komunikace bude vybudováno parkoviště se 48 místy pro 

stání, které budou rozděleny do 4 bloků po 12 místech. Počet parkovacích míst je navržen dle 

normy  ČSN 73 6110 a splňuje veškeré požadavky, výpočet viz. Příloha D. Parkovací místa 

jsou vzdáleny 40 – 80 m od samotného objektu a nejsou součástí projektové dokumentace. 

Objekt nemá další nové nároky na územní ani technickou infrastrukturu. 
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f)  Vliv stavby na ţivotní prostředí 

 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. 

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace jsou 

minimalizovány, z důvodu vytápění biopalivem, dřevěnými peletami. Splaškové vody jsou 

odvedeny do veřejné kanalizace, tuhý domovní odpad je ukládán do sběrné nádoby a odvážen 

na skládku oprávněnou organizací. Dešťové vody jsou odváděny, pomocí drenážních trubek 

na přilehlý pozemek.  

Zateplení je provedeno v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi. 

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující teplotu ovzduší nebo 

podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. 

Bude-li během provozu použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu s návody 

k použití. 

 

g) Bezbariérové uţívání 

 

Je řešeno dle vyhlášky 398/ 2009 Sb. 

 

h) Průzkumy a měření 

 

Na pozemku bylo provedeno oprávněnou organizací základní měření možného ohrožení 

budoucí stavby radonem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu a není třeba 

provádět speciální ochranná opatření. 

Dále byl proveden jednoduchý geologický průzkum, jímž bylo prokázáno, že do hloubky 

zakládání se nevyskytuje hladina podzemní vody a složení podloží je štěrk jílovitý 

s průměrnou únosností. Není třeba provádět zvláštní opatření pro zakládání. 

Hydrogeologický posudek nebyl zpracován s ohledem na skutečnost, že v rámci výstavby 

nebudou řešeny žádné objekty podléhající zákonu o vodách. 

 

i) Podklady pro vytyčení stavby 
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Založení stavby bude vytýčeno oprávněným geodetem. V místě stavby byla vynesena 

relativní referenční síť, která plně postačuje zaměření stavby. Výškový relativní vztažný bod 

byl stanoven a je patrný z výkresové části. Polohově je stavba zaměřena od hranic pozemku. 

Není požadováno uvádění absolutní výškové úrovně.  

Vytyčovací plán viz.č.v. 1. 

 

j)  Členění stavby 

 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt a obsahuje jeden provozní soubor a to výtah. 

Inženýrské objekty, které jsou budovány v rámci stavby budou provedeny současně se 

stavebním objektem. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky 

 

Provoz stavby nemá na okolní pozemky a jiné stavby vliv. Viz bod f) této zprávy. 

 

 

      2.          MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Návrhy konstrukcí byly provedeny na podkladě statických výpočtů, které provedla 

autorizovaná osoba. Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodržet navržené profily, skladby a 

kvalitu materiálů nosných i nenosných konstrukcí. 

 

 

 

 

      3.          POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Je řešena požárně technologickou zprávou, která je součástí dokumentace. Konstrukce jsou 

navrženy tak, aby byla zachována jejich požární odolnost vyžadovaná předpisem. Současně je 

tak zabezpečeno rozšíření požáru a zabráněno šíření kouře. Požárně nebezpečné plochy 

nezasahují vně pozemku, na němž je umístěna, a neohrožuje tak okolí. Stavba vyžaduje 

protipožární opatření a to únikové cesty, které jsou navrženy dle normy ČSN 73 0833 Požární 

bezpečnost staveb. Zásah požárních jednotek je možný z obslužné přilehlé komunikace. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

__________________________________________________________________________________________ 

FAKULTA STAVEBNÍ                                                                                          KATEDRA ARCHITEKTURY 

__________________________________________________________________________________________ 
- 29 - 

 

        4.        HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Během realizace stavby a při opravách zajistí bezpečnost práce dodavatel. Staveniště bude 

řádně zabezpečeno. 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Zamýšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, organismy a 

místní ekosystém. 

 

Při stavbě objektu vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce. 

Jedná se konkrétně o následující kategorie odpadu: 

 

KÓD ODPADU       NÁZEV ODPADU          KATEGORIE ODPADU                MÍSTO 

ZNEŠKODNĚNÍ 

17 05 01                  zemina vytěžená z kameny         O                             odvoz na skládku 

17 07 01                  směsný stavební odpad               N                             odvoz na skládku 

20 01 08                  dřevo                                     O     odvoz na skládku, nebo jako palivo 

 

Provozem stavby bude vznikat odpad následující kategorie: 

 

KÓD ODPADU       NÁZEV ODPADU          KATEGORIE ODPADU                MÍSTO 

ZNEŠKODNĚNÍ 

20 00 00                  domovní směsný odpad           O                              odvoz na skládku 

 

Doporučujeme třídění. 

Odvoz tohoto odpadu bude zajišťovat firma, která se zabývá svozem domovního odpadu. 

Bude se jednat o následující množství: 

Q denní                                          160 l / den 

Q týdenní                                       1120 l/ týden 

Q roční                                           58 240 l /rok 

Tento odpad se bude vyvážet 1x týdně, je třeba 2 nádoby na TKO 800 l. 

Emise kotle na tuhá paliva: instalovaný výkon dvou kotlů je celkem 140kW. 

 

      5.          BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 
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Při běžném používání stavby hrozí pouze obvyklá bezpečnostní rizika vniklá obvykle 

nepozorností. 

 

      6.          OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 

pronikáním hluku do místností. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní 

otvorů. 

 

      7.          ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky zákona o hospodaření a energiemi a vyhlášky, 

kterou se stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. 

Provedení obvodových a výplní oken je v souladu s platnou ČSN ,, zateplení budov.“ 

 

      8.          ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

 

Projekt je řešen v souladu s platnou vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

      9.          OCHRANA STAVBY PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY OKOLÍ 

 

Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Stavba není umístěna v poddolovaném 

území nebo jinak staticky nestabilním území. Objekt není umístěn v záplavové oblasti, ani 

v místě s vysokým rizikem pronikání radonu. Ochrana před klimatickými podmínkami je 

provedena běžnými prostředky. 

 

      10.          OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě stavby se 

předpokládá využití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva v obci. 

 

      11.          INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 
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a)          Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 

Je řešena kanalizační přípojka, revizní šachta a vnější domovní potrubí. 

 

b)         Zásobování vodou 

Je řešena vodovodní přípojka, vodoměrná šachtice a vnější domovní potrubí. 

 

c)         Zásobování energiemi 

Je řešeno napojení objektu do pilířků měření elektřiny, který je vybudován na hranici 

pozemku. 

 

d)         Řešení dopravy 

Pozemek je napojen na nezpevněnou komunikaci, která bude zpevněna a podél ní budou 

vybudována parkovací stání v počtu 48 míst. Připojení je vyhovující jak pro realizaci 

stavby, tak pro její budoucí provoz. V rámci úprav pozemku bude vybudována zpevněná 

plocha na 16 stání, zásobování a bezbariéroví příjezd do objektu. 

 

e)         Povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy 

Povrchové úpravy okolí stavby si zajistí investor podle vlastních představ a toto není 

předmětem řešení dokumentace stavby. Je třeba upozornit na řešení terénních úprav, které 

jsou součástí objektu. Objekt je ze severní strany zahrnut zemním valem, v nejvyšší 

poloze má 7,15 m a postupně se svažuje. Zemina na tyto terénní úpravy bude použita 

z výkopů stavby a část dovezena ze skládky. Je nutné také vytvořit ochranu základů proti 

promrzání a promáčení. Z bezpečnostních důvodů je nutné provést i přístupové 

komunikace pro pěší. 

 

f)         Elektronické komunikace 

Stavba řeší napojení na veřejnou síť drátového telefonu v souladu s požadavkem 

investora. Při napojení je třeba postupovat podle telekomunikačního zákona, který řeší 

provedení koncového bodu sítě jejím provozovatelem. 

     

      12          VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Ve stavbě neexistují. 
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C.          Situace stavby 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí 

Viz. č.v. 1 v přiložené studii objektu. 

 

b) Koordinační situace stavby 

Viz. č.v. 2 v přiložené výkresové části projektu v měřítku 1 : 5000. 

 

c) Návrh vytyčovací sítě stavby  

Zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřictví. 

Viz. č.v. 1 v přiložené výkresové části dokumentace v měřítku 1: 5000. 
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D.          Dokladová část 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

a)      Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy 

Není součástí zadání bakalářské práce. 
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E.          Zásady organizace výstavby 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Není součástí zadání bakalářské práce. 
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F.          Dokumentace stavby 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V KLIMKOVICÍCH 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 

ULICE RAKOVECKÁ, PARC.Č. 4569, KLIMKOVICE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 

 

 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 Technická zpráva 

 

a) účel objektu 

Objekt má více funkcí a to stravovací prostřednictvím restaurace, ubytovací formou ubytovny, 

informační díky informačnímu centru a vzdělávací pomocí muzea a přednáškového sálu. 

Objekt bude sloužit pro vzdělávání jak studentů, tak pracovníků různých oborů, které se 

částečně vztahují k danému místu a charakteru budovy. V objektu se budou konat konference, 

semináře, přednášky, vzdělávací kurzy, poznávací zájezdy atd. Objekt by měl účastníkům 

přiblížit danou lokalitu v okolí Klimkovic se známým střediskem sanatoria Klimkovice. 

Stavba je na cyklistické i turistické trase od tohoto centra a částečně ji doplňuje. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Objekt je ve tvaru výseče mezikruží a jeho otevřená část je situována na jih a po směru mírně 

svažitého terénu, tím pádem vytváří krásný výhled do okolní krajiny. Dispozice objektu je 

řešena podle konstrukčního řešení stavby do různě velkých výsečí mezikruží, čili veškeré 

místnosti mají zaoblený tvar. V prvním nadzemním podlaží se nachází informační centrum, 

restaurace, muzeum a přednáškový sál. V druhém nadzemním podlaží je ubytování po dvou a 

tří lůžkových pokojích, kde vždy dva pokoje mají stejné hygienické zázemí. Stavba má pouze 

dvě podlaží, aby nenarušovala ráz krajiny a charakter mírně svažitého terénu. Dále je 
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navržena ze dřeva, čili zapadá do okolní krajiny a působí nenápadně, i díky tomu že je 

částečně zahrnuta zemním valem a zelenou střechou. 

 

c) obestavěné prostory, zastavěné plochy, kapacita, orientace, oslunění a osvětlení 

Zastavěná plocha………………………………………………………1 116 m2 

Obestavěný prostor…………………………………………………… 7 797 m3 

V objektu je navrženo 16 pokojů, z toho 8 je dvoulůžkových a 8 třílůžkových, čili kapacita 

ubytovaných činí 40 osob. Veškeré plochy pokojů, hygienických zařízení a parkovišť jsou 

navrženy dle platné normy podle počtu možných hostů. 

Restaurace je navržena pro 50 hostů, od toho se odvíjí i plocha kuchyně a hygienické zázemí 

hostů i pracovníků a také počet parkovacích míst. 

Muzeum a přednáškový sál je navržen pro 50 osob, jeho provoz splňuje veškeré podmínky 

platných norem. 

Nejdelší strana objektu je natočena na jih, čili přírodního osvětlení bude dostatek a chránit 

před ním se bude pomocí venkovních otočných žaluzií. Umělé osvětlení je navrženo ve všech 

místnostech a vstupech do objektu. 

 

d) technické a konstrukční řešení 

Viz. část B. Souhrnná technická zpráva část 1 bod c) Stavebně – technologické řešení této 

zprávy. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny navržené konstrukce a výplně otvorů splňují tepelně-technické podmínky a veškeré 

požadavky pro navržený provoz. 

 

f) způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Jak už bylo řečeno v bodu B. Souhrnné technické zprávy v části 1. h). Na pozemku bylo 

provedeno oprávněnou organizací základní měření možného ohrožení budoucí stavby 

radonem z podloží. Výsledky měření prokazují nízkou intenzitu a není třeba provádět 

speciální ochranná opatření. 

Dále byl proveden jednoduchý geologický průzkum, jímž bylo prokázáno, že do hloubky 

zakládání se nevyskytuje hladina podzemní vody a složení podloží je štěrk jílovitý 

s průměrnou únosností. Není třeba provádět zvláštní opatření pro zakládání. 
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Hydrogeologický posudek nebyl zpracován s ohledem na skutečnost, že v rámci výstavby 

nebudou řešeny žádné objekty podléhající zákonu o vodách. 

 

g) vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí 

Jak už bylo řečeno v bodu B. Souhrnné technické zprávy v části 1. f). Stavba nevyžaduje 

posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. 

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace jsou 

minimalizovány, z důvodu vytápění biopalivem, dřevěnými peletami. Splaškové vody jsou 

odvedeny do veřejné kanalizace, tuhý domovní odpad je ukládán do sběrné nádoby a odvážen 

na skládku oprávněnou organizací. Dešťové vody jsou odváděny, pomocí drenážních trubek 

na přilehlý pozemek.  

Zateplení je provedeno v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi. 

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující teplotu ovzduší nebo 

podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. 

Bude-li během provozu použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu s návody 

k použití. 

 

h) dopravní řešení 

Jak už bylo řečeno v bodu B. Souhrnné technické zprávy v části 1. e). Stavba má nové nároky 

na dopravní infrastrukturu. Příjezdová komunikace, na kterou je objekt napojen bude 

zpevněna a rozšířena na dvouproudovou komunikaci, zakončenou kruhovým objezdem. Podél 

této komunikace bude vybudováno parkoviště se 48 místy pro stání, které budou rozděleny do 

4 bloků po 12 místech. Počet parkovacích míst je navržen dle normy  ČSN 73 6110 a splňuje 

veškeré požadavky, výpočet viz. Příloha D. Parkovací místa jsou vzdáleny 40 – 80 m od 

samotného objektu a nejsou součástí projektové dokumentace. Objekt nemá další nové nároky 

na územní ani technickou infrastrukturu. 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy 

Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Stavba není umístěna v poddolovaném 

území nebo jinak staticky nestabilním území. Objekt není umístěn v záplavové oblasti, ani 

v místě s vysokým rizikem pronikání radonu. Ochrana před klimatickými podmínkami je 

provedena běžnými prostředky. 
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1.1.2 Výkresová část 

 

a) půdorys základů 

Viz. č.v. 4 v přiložené výkresové části. 

 

b) půdorys podlaţí a střechy 

Půdorys 1.NP viz. č.v. 5, půdorys 2.NP viz. č.v. 7 a půdorys střechy viz. č.v. 8 v přiložené 

výkresové části. 

 

c) řez schodištěm 

Viz. č.v. 9 v přiložené výkresové části. 

 

d) pohledy dokumentující celkové architektonické řešení 

Viz. č.v. 10, 11 v přiložené výkresové části. 

 

e) výkres přípojek na veřejné rozvodné dopravní sítě 

Viz. koordinační situace č.v. 2 v přiložené výkresové části. 

 

f) výkres napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 

Viz. koordinační situace č.v. 2 v přiložené výkresové části 

 

g) výkresy úpravy na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Viz. koordinační situace č.v. 2 v přiložené výkresové části 

 

 

 Stavebně konstrukční část 

 

 Technická zpráva 

 

a) konstrukční systém stavby 

Stavba je navržena jako dřevostavba, nosnými dílci jsou zde nosné sloupy o rozměrech 

360x360 mm z masivního smrkového dřeva a nosné trámy z lepeného dřeva o rozměrech 

400x360 mm uložené na sloupy. Do trámů jsou pomocí tesařských spojů uloženy stropnice 
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250x40 mm a překlady 400x360 mm, díky sbíhajícím se trámům má každý překlad a 

stropnice jinou délku. Část stavby tvoří železobetonová opěrná stěna, která drží tíhu zemního 

valu. Její dimenzování a volba výztuže není součástí projektu bakalářské práce. Dřevěné 

nosné trámy budou do opěrné stěny ukotveny pomocí speciálních prvků (např. firmy BOVA ) 

viz. výpis zámečnických výrobků č.v. 17. Veškeré dřevěné nosné prvky tvořící nosnou kostru 

stavby jsou uvedeny ve výkrese č. 15 výpis tesařských výrobků. 

 

b) navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Viz. výpis tesařských a truhlářských výrobků č.v. 16, výpis klempířských výrobků č.v. 17, 

výpis zámečnických výrobků č.v. 18, výpis oken a dveří č.v. 15  v přiložené výkresové části. 

 

c) hodnoty uţitných a klimatických zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

d) návrh neobvyklých konstrukcí, konstrukční detaily 

Viz. konstrukční detaily č.v.13 a architektonický detail č.v. 14 v přiložené výkresové části. 

 

e) technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit stabilitu 

konstrukce 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

f) zásady pro provádění bouracích, podchycovacích, či zpevňovacích konstrukcí 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

g) poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

h) seznam pouţitých podkladů 

Viz str.     této zprávy. 
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 Výkresová část 

 

a) základy plošné 

Jak už bylo řečeno v bodu B. Souhrnné technické zprávy v části 1. c). Objekt bude založen na 

monolitických pasech a patkách z prostého betonu C20/25, které jsou ve spodní části 

betonovány do výkopů, v horní části do bednění. Po obvodu základů je do základové spáry 

zabetonován zemnící pásek FeZn. V základech budou vynechány prostupy dle požadavků 

jednotlivých specializací. Před ukládáním  betonu do základových pasů a patek je nutno 

základovou spáru ochránit před rozmočením. Podkladní beton se provede z betonu C20/25 a 

vyztuží se armovacími sítěmi o průměru 6 mm s oky 150/150 mm. Podkladní beton bude 

uložen na štěrkové lože z hutněného kameniva frakce 32/63 tl. 15 cm. Viz. č.v. 4 v přiložené 

výkresové části. 

 

b) tvar monolitických betonových konstrukcí 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

c) výkres sestavy montovaných dílců 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

 

 Statické posouzení 

 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

Není součástí projektu bakalářské práce. 

 

 Technika prostředí staveb 

 

Není součástí projektu bakalářské práce. 
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2. INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

3. PROVOZNÍ SOUBORY 

Není součástí zadání bakalářské práce. 
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Závěr 

 

          Hlavní myšlenkou při návrhu této stavby bylo vytvořit reprezentativní budovu, která 

svoji architekturou zapadá do stávajícího terénu. Nejvýznamnějším nárokem na stavbu bylo 

to, aby do budoucna kladla co nejnižší nároky na spotřebu energie a na údržbu. To zajistí 

zvolený systém vytápění a větrání při zvýšené ochraně objektu před povětrnostními vlivy. 

Pořizovací náklady budou sice vyšší, tato investice se však projeví až v užívání a údržbě 

stavby. 

          Tato práce byla vyhotovena na základě mých znalostí, získaných studiem oboru 

Pozemní stavitelství a architektury, dále jsem čerpala z odborné literatury, odborných článků 

a technických listů výrobce.  
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Seznam pouţitých parametrů 

 

Literatura 

 

NEUFERT E. :  Navrhování staveb, Consultinvest , Praha, 2000 

DOSEDĚL A. a kol. : Čítanka výkresů ve stavebnictví, Praha 1999 

NOVOTNÝ J : Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník   

                         Konstrukční cvičení pro 3.a 4. ročník SPŠ stavebních, Praha 2007 

 

Normy 

 

ČSN 01 3420 Výkres pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemních staveb 

      ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

      ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

Vyhl. Č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhl. Č. 43/1990 Sb. O projektové přípravě staveb 

Vyhl. Č. 268/2009 Sb. O  technických požadavcích na stavbu 

Vyhl. Č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhl. Č. 369/2001 Sb. O obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

      Vyhl. Č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

      užívání staveb 
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Internetové odkazy 

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální, < http://www.cuzk.cz >. 

Nahlížení do katastru nemovitostí, < http://nahlizenidokn.cuzk.cz >. 

Mapový server města Ostravy, < http://www.gisova.ostrava.cz >. 

Dřevěné palubkové podlahy ze smrkového dřeva, < http://www.palubky-nobl.cz >. 

Dřevěné podlahové krytiny, < http://www.parketypodlahy.cz >.  

Keramické nášlapné vrstvy, < http://www.nejlevnejsi-obklady.cz >. 

Dřevěné nášlapné vrstvy do exteriéru, < http://www.kpp.cz/drevo-produkty.html. >. 

Keramické obklady, < http://www.maxeuro.cz >. 

Keramické obklady, < http://montcom.cz >. 

Dřevěné venkovní obklady, < http://www.realizacebydleni.cz >. 

 

 

Citace 

 

[ 1 ]  Sika s.r.o. innovation and consistency : technické listy střešního pláště [ online ]. 

Změněno 2.1.2011 [ cit. 2011-04-10 ]. Dostupné z:    

< http://cze.sika.com/cs/produkty_a_reseni >. 

[ 2 ]  Propmat Czech Republic : technické informace [ online ].Změněno 10.12.2010 [ cit. 

2011-04-10 ]. Dostupné z: <http://www.promatpraha.cz/download >. 

[ 3 ]  Rigi stavební společnost : zelené střechy [ online ]. Změněno 20.3.2011 

[ cit. 2011-04-10 ]. Dostupné z: < http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=76 >. 
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Seznam příloh 

 

Příloha A – seznam výkresů 

Příloha B – fotodokumentace pozemku 

Příloha C – model objektu, fotografie 

Příloha D – výpočet množství parkovacích míst 

Příloha E – technické listy použitých materiálů 
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Seznam obrázků 

 

Obr. č. 1. - Dřevěné smrkové palubky, spojení na pero a drážku, bez povrchové úpravy, foto 

http://www.palubky-nobl.cz/fotogalerie.htm. 

Obr .č. 2. - Dřevěné smrkové palubky, opatřeny povrchovým bezbarvým  voskovým nátěrem 

do interiéru ( od firmy OSMO ), foto http://www.parketypodlahy.cz/. 

Obr. č. 3. - Keramická dlažba do technických provozů jako skladů, kuchyní, chodeb apod.  

Linus brown 33,3x33,3 cm, tl. 9mm, foto http://www.nejlevnejsi-obklady.cz/obklady/obklady-

paradyz/concert-beige/dlazba-linus-brown-33-3x33-3-cm. 

Obr. č 4. - Keramická dlažba RUSTIKAL 333 25x25 cm  do koupelen, umýváren, wc a méně 

náročných provozů  tl. 6 mm, foto http://www.nejlevnejsi-obklady.cz/. 

Obr. č. 5. - Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai ( od firmy Solidly ), foto 

http://www.kpp.cz/drevo-produkty.html. 

Obr. č. 6. - Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai ( od firmy Solidly ), foto 

http://www.kpp.cz/drevo-produkty.html. 

Obr. č. 7. - Keramický obklad Dekor 300x600 mm 7012HL, do koupelen, umýváren, wc a 

šaten, foto http://www.maxeuro.cz/obklady-obklady--dlazby--mozaika-k_68.html. 

Obr. č. 8. -  Keramický obklad Sally brown 200 x 200 mm, do kuchyní a skladů, foto 

http://montcom.cz/index_dlazby_uprava.php. 

Obr. č. 9. - Venkovní obklad z modřínového dřeva tl. 16 mm a šířky 15 cm s provětrávanou 

mezerou, přichycen na nosné roštové konstrukci z dřevěných latí, foto 

http://www.realizacebydleni.cz/dum/venkovni-obklad-fasady. 

Obr. č. 10. - Uložení okna do fasády s modřínovým obkladem, foto 

http://www.realizacebydleni.cz/dum/venkovni-obklad-fasady. 

Obr. č 11. - Suchomilná zelená střecha v letních měsících, foto 

http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=76. 

Obr. č. 12. - Suchomilná zelená střecha v průběhu roku, zleva doprava, shora dolů : květen, 

červen, červenec, září, říjen, listopad, leden, únor, foto 

http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=76. 

Obr. č. 13. - Pohledy na nezastavěný pozemek z východní strany, foto autor bakalářské práce. 

Obr. č. 14. - Pohledy na nezastavěný pozemek z východní strany, foto autor bakalářské práce. 

Obr. č. 15 - Pohledy na okolní pozemky ze západní strany, foto autor bakalářské práce. 

Obr. č. 16 - Model objektu z papírové lepenky a smrkového dřeva a jeho osazení do okolního, 

mírně svažitého terénu, foto autor bakalářské práce. 
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Fotodokumentace 

 

Obr. č. 13. Pohledy na nezastavěný pozemek z východní strany 

 

Obr. č. 14. Pohledy na nezastavěný pozemek z východní strany 
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Obr. č. 15. Pohledy na okolní pozemky ze západní strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

__________________________________________________________________________________________ 

FAKULTA STAVEBNÍ                                                                                          KATEDRA ARCHITEKTURY 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

__________________________________________________________________________________________ 

FAKULTA STAVEBNÍ                                                                                          KATEDRA ARCHITEKTURY 

__________________________________________________________________________________________ 

MODEL OBJEKTU Z PAPÍROVÉ LEPENKY 

 

Obr. č. 16. Model objektu a jeho osazení do terénu 
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Výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 

 

-výpočet je odvozen od stupně automobilizace 600 vozidel/1000 obyvatel (1 vozidlo na 2,5 

obyvatele) 

 

Celkový počet stání pro danou stavbu se určí: 

 

 N=Oo . Ka + Po . Ka . Kp (stání) 

 

N…celkový počet stání pro navrhovanou stavbu 

Oo..základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 600 vozidel/1000 obyvatel 

Po…základní počet parkovacích stání 

Ka..součinitel vlivu automobilizace 

Kp…součinitel redukce počtu stání 

 

Oo= 3 ( pro ubytovny ) 

 

Ka= 1,25 – pro stupeň automobilizace 600 vozidel/1000 obyvatel 

 

Po, restaurace (restaurace 3. skupiny ) 6 účelových jednotek na 1 stání, kde účelová jednotka 

je plocha pro hosty = 125,6 m2 → 125,6/6 = 21 stání pro restauraci  

 

Po, muzeum + přednáškový sál, 50 účelových jednotek na jedno stání, kde účelová jednotka 

je plocha muzejních prostor = 99 m2 → 99/50  = 2 stání pro muzejní prostory  

 

Po, ubytování (ubytovny a hotely*), 4 účelové jednotky na jedno stání, kde účelová jednotka 

je jedno lůžko = 48/4 = 12 stání 

 

Kp = 1 (dle.tab 30), skupina A - obce do 5 000 obyvatel, stupeň úrovně dostupnosti 1 – 2 

 

 

N=Oo . Ka + Po . Ka . Kp (stání) 

N= 3 . 1,25 + ( 21 . 1,25 . 1 ) + ( 2 . 1,25 . 1 ) + ( 12 . 1,25 . 1 ) = 48  parkovacích stání 

 

 nutno navrhnout 48 stání  + 5  stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace  
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Technické listy    DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP PROMAT 
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Technické listy SYSTÉMU NENOSNÝCH PŘÍČEK FARMACELL 

Technické informace - Sádrovláknité desky FERMACELL 

 

Tržním konceptem k dalším úspěchům. 

FERMACELL dosahuje své osvědčené kvality přesvědčivou celkovou koncepcí, která 

začíná již ve výrobě. Sádrovláknité desky FERMACELL se skládají ze sádry a papírových 

vláken, která se získávají recyklací. Na výrobních linkách řízených počítačem se po přidání 

vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod 

vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Jedná se o 

inovační a ekologicky nezávadný výrobní postup s nejpřísnější kontrolou kvality. 

 

FERMACELL je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností. Řada 

testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce FERMACELL jsou vyráběny 

racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru a hlukové a tepelné 

izolace.  

 

Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je kladen největší důraz na stavebně - biologickou 

nezávadnost desek FERMACELL. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané 

suroviny, výrobní postup i konečný produkt FERMACELL. Zpráva o zkouškách tohoto 

renomovaného institutu potvrzuje, že sádrovláknité desky FERMACELL jsou 

doporučeníhodné ze stavebně-biologického hlediska. Jsou zejména vhodné pro vnitřní 

výstavbu útulných místností v celém domě a podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu 

domova.  

Oblast použití  

 Příčky (nenosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí) 

 Příčky (nosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí) 

 Bytové příčky (nosné nebo nenosné) 

 Požární stěny (nosné nebo nenosné) 

 Štítové stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí) 

 Venkovní stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí) 

 Předsazené stěny/stěny šachet 

 Opláštění stěn 

 Suchá omítka 

 Podhledy 

 Opláštění stropů 

 Výstavba podkroví (opláštění stropů, šikmých stěn a nadezdívek) 

 

 

Tolerance rozměrů při rovnovážné vlhkosti 

Rozměry desek: 
Délka +0/-2mm 

Šířka +0/-2mm 
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Rozdíl na úhlopříčce 2 mm 

Tloušťka: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm 

 

Nosnost - Zatížitelnost 

 

Povolená zatížení uvedená v následujících tabulkách platí pro klimatické podmínky v 

obytných místnostech (trvale se požaduje relativní vlhkost vzduchu ≤ 80 %). Uvedené 

hodnoty se vztahují pouze na spojovací prostředek v sádrovláknitých deskách FERMACELL. 

Povolené zatížení háčků může být pro různé výrobce odlišné. Upevnění háčků může být 

provedeno nezávisle na spodní konstrukci. Při použití hmoždinek je třeba se řídit pokyny 

výrobce. U maximálních osových vzdáleností nosných latí je nutno přihlížet k údajům 

uvedeným v části 5. 

 

Jednotlivá lehká břemena zavěšená na stěně. 
Jednotlivá lehká břemena zavěšená na stěně jsou břemena působící rovnoběžně s plochou 

stěny s malou vzdáleností od stěny, například obrazy nebo dekorace. Tato břemena můžete 

zavěsit pomocí hřebíků, obrazových háčků připevněných jedním nebo více hřebíky nebo 

šrouby (viz tabulka dole). 

 

Lehká nebo středně těžká konzolová břemena. 
Lehká nebo středně těžká konzolová břemena jsou například regály, skříňky zavěšené na 

stěně, vitríny, tabule apod. Tato břemena mohou být upevněna na sádrovláknité desky 

FERMACELL šrouby nebo běžně dodávanými hmoždinkami pro duté stěny různého druhu a 

k tomu určenými šrouby. Přitom není nutné používat přídavnou spodní konstrukci rozdělující 

zatížení, například dřevěnou lať (viz prostřední tabulka)  

Uvedené hodnoty povolených zatížení se mohou sčítat, pokud jsou vzdálenosti hmoždinek ≤ 

50 cm. U menších vzdáleností hmoždinek je pro každou hmoždinku pro duté stěny nutno 

počítat s 50 % uvedeného povoleného zatížení. Součet jednotlivých zátěží nesmí překročit u 

stěn 1,5 kN/m a u volně stojících předsazených stěn a vzájemně nesvázaných stěn se dvěma 

stojkami 0,4 kN/m. Bezpečnost stěny nebo předsazené stěny je u vyšších konzolových zátěží 

třeba doložit podle normy DIN 4103, část 1. 

 

Těžká konzolová břemena. 
Pro upevnění těžkých konzolových břemen, jako jsou například sanitární zařízení (umyvadla, 

na stěně zavěšená WC, samostatně zavěšené splachovací nádoby, bidety) je třeba do 

montovaných stěn FERMACELL zabudovat sanitární nosníky, profily nebo upevňovací 

prostředky. 

 

Na opláštění stropů a podhledů deskami FERMACELL mohou být břemena bez problému 

upevněna. Používají se zde speciální sklápěcí a pérové kovové hmoždinky. Hodnoty 

povoleného zatížení uvedené v tabulce 15 se mohou sčítat, pokud jsou vzdálenosti hmoždinek 

≤ 50 cm. U menších vzdáleností hmoždinek je pro každou hmoždinku nutno počítat s 50 % 

uvedeného povoleného zatížení. Přidaná zátěž se musí zohlednit při návrhu spodní konstrukce 

stropu. Návod na zpracování  
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Jednotlivá lehká břemena  
zavěšená na stěnu FERMACELL. 

Obrazové 

háčky  

s hřebíkem 
(1)

 

Povolené zatižení 

háčku v N 
(2)

 při 

tloušťce  

desky 

FERMACELL 

uvedené v mm 

 10 12,5 15 18 

10 

+  

12,5 

 

150 170 180 200 200 

 

250 270 280 300 300 

 

350 370 380 400 400 

(1)
 Zatížení, které zdeformuje háček, závisí na jeho provedení. 

Upevnění háčků pouze do desek, spodní konstrukce není nutná. 
(2)

 Součinitel bezpečnosti 2 (trvalé zatižení při relativni vlhkosti vzduchu až 85%). 

 

Konzolová zatížení  
na svislém opláštění FERMACELL. 

Konzolová břemena 

upevněna  

hmoždinkou nebo 

šroubem 

Povolené zatížení 

na  

jednotlivé 

zavěšení k kg 

Tloušťka desky 

FERMACELL  

v mm (100kg ≅ 1 

kN)
1
 

 10 12,5 15 18 

10  

+ 

12,5 
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Hmoždinka  

pro duté  

stěny 8mm, 

nejlépe  

kovová 
 

40 50 55 55 60 

Šroub  

s 

průchozím  

závitem  

o průměru  

5 mm 
 

20 30 30 35 35 

(1)
 Uvedeno podle normy DIN 4103. Bezpečnostní faktor 2 

(dbejte pokynů výrobce hmoždinek).  

Připevnění břemen na obklad stropu 

Opláštění 
FERMACELL 

10 12,5 15 18 

10  

+ 

12,5 

Povolené 

zatížení  

u jednotlivých 

závěsů  

v kg 
(1)

 pro 

sklápěcí 

nebo pérové 

hmoždinky 

40 50 55 55 60 

(1)
 Uvedeno podle normy DIN 4103. Bezpečnostní faktor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


