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ANOTACE 

 

 Předmětem této bakalářské práce je vypracování architektonické studie a  následně 

stavebně - technické části dokumentace pro provádění stavby studentského bydlení Alexander 

v Ostravě - Kunčičkách na parcelách č. 708, 709 a 1795. Bakalářská práce se skládá ze dvou 

částí: první se zabývá studií stavby, která obsahuje rozbor řešeného území a okolí, 

charakteristiku městské části Ostrava - Kunčičky s historií a vlastní studií stavby. Druhá část 

obsahuje dokumentaci pro provádění stavby, která je zaměřena na architektoniko - stavební 

část objektu a specializací z oboru architektura. 

 

 Návrh stavby vychází z předpokladu vhodného umístění objektu do terénu, 

respektování okolní zástavby, jeho orientací na světové strany a správné dispoziční a provozní 

řešení. Při návrhu bylo pouţito především jednoduchých tvarů, hmot a ploch ve snaze o co 

nejjasnější řešení. Tvar stavby a dispoziční uspořádání vychází z logiky funkce. 

 

ANNOTATION 

 

 The subject of this bachelor thesis is elaboration of the architectural studies and the 

construction - technical documentation for later implementation of a Student housing 

Alexander in Ostrava - Kunčičky on plot number 708, 709 and 1795. The bachelor thesis 

consists of two parts: the first one deals with the architectural plan, which contains analysis of 

the area plan and surrounding areas, the characteristics of the cities part Ostrava - Kunčičky 

with own history and internal structure of building. The second part includes documentation 

for the project execution, which focuses on of architecture - construction of building and 

specialize in the field of architecture. 

 

 The concept of the building is based on the assumption a suitable location of an object 

into the terrain, respect the surrounding buildings, its orientation to the cardinal direction and 

proper disposition and operational solutions. The design has been used primarily simple 

shapes, material and space in an effort to solution as clear as possible. The shape of the 

structure and disposition structure based on the logic function. 
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1. ÚVOD 

  

 Předmětem obsahu bakalářské práce je vypracování projektu pro územní rozhodnutí a 

dokumentace pro stavební povolení novostavby studentského bydlení Alexander. 

 Navrţený objekt splňuje veškeré regulativní podmínky pro územní rozvoj městské 

části Ostrava - Kunčičky. Svým vzhledem a technickým řešením respektuje a nijak 

nenarušuje okolní zástavbu a prostředí. 

 V architektonické studii byl řešen celý komplex budov poskytující ubytování a 

stravování pro studenty. Na kaţdý z ubytovacích objektů byly kladeny různé poţadavky. 

Objekty pro ubytování byly rozděleny dle funkčních ploch - komunikační prostory, prostory 

technické zařízení, společenské místnosti a ubytovací jednotky. U stravovacího objektu šlo o 

rozdělení na část provozní a odbytovou. 

 V další části je bakalářské práce řešena jako projekt pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení (novostavba ,,Studentské bydlení Alexander“). Vzhledem k rozsáhlosti projektu tato 

dokumentace pro stavební povolení neobsahuje všechny výkresy. 

 Projekt splňuje normy bezbariérového uţívaní osob. Pro uţivatele objektu představuje 

příjemné prostřední k uţívání s ohledem na součastné poţadavky ve výstavbě.  

 Obsahem bakalářské práce je část textová, výkresová dokumentace a přílohy. 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI OSTRAVA - KUNČIČKY, HISTORIE 

  

 Kunčičky jsou historická obec leţící na území Ostravy. V současné době jsou součástí 

městského obvodu Slezská Ostrava. První písemná zmínka pochází z roku 1380. V té době se 

jim říkalo Nové Kunčice nebo Malé Kunčice, aby se odlišily od starších Velkých Kunčic. V 

první polovině 16. století zde byl postaven zámek, ten však 16. března 1899 vyhořel do 

základů a uţ nikdy nebyl obnoven. Aţ do roku 1673 byly součástí Slezské Ostravy, poté se na 

několik let osamostatnily. V roce 1849 byly Kunčičky spolu se Zámostím připojeny ke 

Slezské Ostravě. V roce 1866 se osamostatnily. K Moravské Ostravě byly připojeny 

1.července 1941. 

 Aţ do první poloviny 19. století se jednalo o zemědělskou obec. Vlastní školy se obec 

dočkala v roce 1898. V témţe roce byla na jámě Alexander zahájena těţba uhlí, která v letech 

1890 – 1910 způsobila zvýšení počtu obyvatel o skoro čtyři tisíce. Jáma byla v roce 1926 

připojena k sousednímu dolu Zárubek. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_Ostrava_%28m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1380
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%8Dice_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1899
http://cs.wikipedia.org/wiki/1673
http://cs.wikipedia.org/wiki/1849
http://cs.wikipedia.org/wiki/1866
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1941
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1898
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1890
http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
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 Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 1. května 

1945. V okolí jámy Alexander začaly v roce 1948 rozsáhlé terénní práce zaměřené na 

vytvoření rekreačního areálu pro Ostravany. Ten byl dokončen v roce 1950 a pod názvem 

Park oddechu a koupaliště slavnostně předán k uţívání při oslavách Dne horníků. V blízkosti 

areálu byla vybudována zoologická zahrada. 

 Městská část Ostrava - Kunčičky se rozkládá mezi městskou částí Slezská Ostrava a 

Ostrava - Kunčice. Kunčičky leţí mezi tokem řeky Ostravice a říčky Lučiny. U západního 

okraje čtvrti a v prostoru mezi Ostravicí a Kunčičkami je vybudováno několik vodních nádrţí. 

Ve východní části městské čtvrti je rozlehlá průmyslová zóna a v západní části je areál 

bývalého dolu Alexander. V areálu tohoto bývalého dolu se nachází technická památka a to 

nejstarší těţní věţ na Ostravsku, která byla postavená v roce 1901. Ve středu městské části 

stojí kostel svatého Antonína Paduánského 

 

1.2 ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

 Pozemek určený k zástavbě se nachází na pozemku s rovinatým terénem. Nachází se 

zde čtyři stojící objekty (v novém návrhu se s nimi nepočítá, budou zbourány). Pozemek se 

nachází v těsné blízkosti ulice Holvekova. Řešený objekt se nachází na parcelách č. 708, 709, 

1795 podle katastrálního úřadu města Ostravy. Všechna ochranná pásma jsou respektovány a 

dodrţeny. 

 V blízkosti parcel se nachází památkově chráněné objekty na území bývalého dolu 

Zárubek. Při návrhu koncepce urbanistického řešení bylo uvaţováno s dodrţení památečnosti 

chráněných objektů. 

 Z hlediska dopravní obsluţnosti probíhá kolem parcely v západním směru ulice 

Holvekova. Z jiţní části je pozemek uzavřen ulicí Bořivojovou. Z ulice Holvekova je 

návaznost na rychlostí komunikaci Frýdecká. Ulice Bořivojova tvoří přípojku na ulici 

Vratimovská a Rudná. Dobrá dostupnost spojení s centrem města Ostravy pomocí městské 

hromadné dopravy (autobusová a tramvajová). Blízko areálu se nachází ţelezniční zastávka 

Ostrava - Kunčičky. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada_Ostrava
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1.3 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

 

 Stěţejním východiskem pro návrh studentského bydlení je celková koncepce rozvoje 

dané lokality bývalého dolu Alexander. Počítá se návrhem nové fakulty architektury, 

technické knihovny a dalších objektů pro společenské a kulturní vyuţití.  

 Studentské bydlení bude slouţit studentům navrhované fakulty architektury, tak i 

ostatním vysokoškolským institucím v Ostravě. 

 Dalším důleţitým faktorem je nutnost oţivení a přinesení ţivota do městské části 

Ostrava Kunčičky. Vzhledem k vyuţití objektu jako studentské bydlení se vycházelo 

z vyhlášky o objektech pro ubytování. 

 

1.4 DOSTUPNOST VYSOKÝCH ŠKOL A DŮLEŢITÝCH LOKALIT V OSTRAVĚ 

 

 

Obrázek č.1: vazby řešeného území na důleţité lokality v Ostravě    
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http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby:             Novostavba ,,Studentské bydlení Alexander“ 

 

místo stavby:             ul. Holvekova, Ostrava - Kunčičky 

 

parcela číslo:             parcela č. 708, k.ú. Ostrava 

             parcela č. 709, k.ú. Ostrava 

             parcela č. 1795, k.ú. Ostrava 

               

stavební úřad:            Slezská Ostrava 

 

stupeň projektové dokumentace:     pro stavební povolení 

 

zodpovědný projektant:     Petr Velech 

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 

 Celkově se jedná se o komplex deseti nově navrţených stavebních objektů slouţící 

jako ubytovací prostory pro vysokoškolské studenty a ke stravování. Kaţdý z ubytovacích 

objektů má vlastní zázemí pro studenty (komunikační prostory, prostory k bydlení, se 

společenským zázemím a části technického vybavení). Šestice hlavních podélných objektů 

bude navrţeno jako pěti-patrové budovy s částečně zelenou střechou. Menší objekty, které se 

nacházejí uprostřed navrhované zástavby, budou dvoupatrové se společenským prostorem 

uvnitř domu. Prostor ke stravování (Snack Bar) bude celý komplex uzavírat ze severní části. 

Jedná se o jednopodlaţní objekt. 

 Řešený objekt se nachází  na severo - západní části řešeného území. Jedná se o 

pětipatrový objekt obdélníkového tvaru. Objekt bude slouţit pro bydlení. V přízemí se 

nachází část ubytovaní, komunikační a technického vybavení. Ve vyšších nadzemních 

podlaţích jsou uţ jen ubytovací jednotky a komunikační prostory. 

 Studentské bydlení je řešeno jako bezbariérové. 

http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
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2.3 ÚDAJE O STÁVAJÍCH POMĚRECH NA STAVENIŠTI 

 

 Staveniště se nachází na parcele, která není oplocená. Stavební pozemek nebyl 

dlouhou dobu vyuţívaný a nacházel se uprostřed málo vyuţívané lokality v Ostravě -

Kunčičkách. V rámci rozvoje městské části je na stávajícím volném okolí navrţeno několik 

nových objektů slouţící k bydlení. 

 Na řešené parcele č. 709 se nachází stavební objekt, který je v soukromém vlastnictví. 

Ostatní parcely jsou ve vlastnictví města Ostravy. 

 Parcela se nachází na rovinném pozemku, kde převýšení je maximálně do jednoho 

výškového metru ku jednomu stu délkovým metrům.  

 V bezprostřední blízkosti pozemku jsou stávající inţenýrské sítě. V rámci plánované 

výstavby je zajištěno vybudování nových inţenýrských sítí a přípojek k jednotlivým 

objektům.   

 Pronikání radonu dle provedeného geologického průzkumu nehrozí. Nebyla zjištěna 

hladina podzemní vody.  

 Parcela je z části dotčena důlní činnosti. Tento fakt byl brán v potaz při výkopových 

pracích a zakládání stavby. 

 

2.4 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A VÝCHOZÍCH PODKLADECH 

 

 Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 

V měření nebyly ţádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, 

zaměřeny terénní a výškové body. 

 Mapové podklady: katastrální mapa M 1:1000 

 Ostatní podklady: vlastní průzkumy (fotodokumentace parcely) 

         zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním  

                    řádu ve smyslu pozdějších předpisů 

         vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných poţadavcích na   

                            výstavbu 

 

2.5 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

 Splnění poţadavků dotčených orgánů státní správy je dodrţeno. 

http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
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2.6 INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

 Obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. byly zapracovány do 

projektu a jsou splněny. 

 

2.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIVŮ 

 

 Výchozí dokument ,,Regulativy územního rozvoje Územního plánu města Ostravy“. 

Regulativy pro správní území Ostrava - Kunčičky (kód 50742) – zóna individuálního bydlení. 

 Navrhované řešení je v souladu s regulativy dle územního plánu pro dané území. 

 

2.8 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJICÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 

JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

 Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou. 

Stavba bude realizována z podnětu investora. 

 

2.9 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA NA VÝSTAVBU 

 

 Zahájení stavby:      3/2012 

 Ukončení stavby:    2/2013 

 Postup výstavby: výkopové a zemní práce, základy stavby, hydroizolace spodní 

stavby, ŢB skelet objektu, vodorovné a svislé konstrukce (nosné a příčky) v 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP a 5.NP, kompletace stěn v jednotlivých podlaţích, konstrukce stropu nad 

jednotlivými podlaţími, konstrukce střechy nad 4.NP a 5.NP, výplně otvorů ve všech 

nadzemních podlaţích, EL, ZTI, podlahy, malby, obklady, kompletace EL a ZTI, venkovní 

terénní úpravy okolo objektu 

 

 

 

 

 

 

http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
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2.10 ORIENTAČNÍ STATICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ A DÁLE ÚDAJE O 

PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 

 Počet obytných jednotek: 21 

              16 x dvoupokojový byt, 64,35m2 

              4 x ubytovací jednotka pro pár, 36,40m2 

              1 x ubytovací jednotka pro invalidy, 36,40m2 

              Součástí bytů pro studenty jsou balkóny. 

 Součastně se v 1.NP nachází komunikační prostory a prostory technického zařízení 

objektu. 

 

zastavěná plocha celkem: 442,4m2 

podlahová plocha celkem: 189m2 

obestavěný prostor: 5 198,4m3 

orientační cena stavby: 25 000 000Kč 

 

pozn. čísla jsou uvedeny pouze pro řešenou část objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

   3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

 Staveniště se nachází v městské části Ostrava – Kunčičky, jihovýchodní část města 

Ostravy. Mírné podnebí odpovídá roční průměrné teplotě 7,5 – 8,8 stupňů. Sráţky za rok 

dosahují kolem 750mm na 1m2. Sněhová oblast je I. Na zatravněném pozemku se nachází 

jeden stojící objekt, který bude zbourán. Objekt se nachází v těsné blízkosti ul. Holvekova. 

 Zařízení staveniště se můţe ponechat na tomto pozemku, který je na to dostatečně 

uzpůsoben. Zeminu z výkopů lze odvést na skládku, nebo ji lze zanechat zde. 

 Stavební materiál můţe být uskladněn na pozemku, ale tak, aby byl zachován průjezd 

pro poţární techniku. 

 Pouţité materiály, stavební výrobky a ostatní zařízení budou uloţena na pozemku 

investora. 

 Podle průzkumných sond je staveniště vhodné pro stavbu uvaţovaného objektu. 

Základové poměry jsou jednoduché. Podzemní vody jsou v hloubce více jak 2,5m, není nutné 

provést izolaci proti zemní vodě. 

  V rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, ţe radonové riziko je nízké. Proti-

radonová opatření nejsou nutná. 

 

   3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

 Z urbanistického hlediska objekt respektuje ráz a umístění okolní zástavby. Objekt je 

řešen jako solitér. Objekt je pětipodlaţní. Tím se nijak nenarušuje okolní zástavba. Objem 

hmoty je kvádr. Delší strana kopíruje ul. Holvekovu, je k ní mírně natočená. Navazuje na rastr 

budov z přilehlého okolí. Objekt je rozdělen na dvě hmoty. Menší hmota vychází z hlavní 

struktury, ale kopíruje jen část předchozího podlaţí. Tím vzniká prostor pro vyuţití střešního 

prostoru. Dochází tak k odlehčení stavby. Orientace stavby je na východ a na západ. Objekt je 

nepodsklepený. 

 Výraznými prvky na objektu je schodišťový prostor a společenské místnosti, které 

obepínají objekt ze severu a jihu. Jsou tvořené celoprosklenou stěnou a nosná konstrukce je 
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přiznaná z exteriéru. Z těchto míst je taky navrţen vstup do objektu. V prvním nadzemním 

podlaţí je navrţeno zázemí studentského bydlení a samotné ubytovací jednotky. Hlavní 

spojovací chodba tvoří páteř celého objektu, vytváří tak prostor pro komunikaci.  

 Dominantní je část ubytovací. Jsou navrţeny tři druhy studentských bytů. V přízemí je 

to pokoj pro invalidu, ve vyšších patrech kopírován, však nahrazen bydlením pro páry 

(součástí je sociální zařízení a kuchyňská část). Zbylé byty jsou zařízeny jakou dvoupokojové, 

s vlastní kuchyní a sociálním zařízením a balkónem. 

 Opláštění budovy je navrţeno z obkladu imitující cihlu a zavěšené celoprosklené 

fasády. Střecha bude z větší částí pochozí zelená.  

 

   3.1.3 Technické řešení stavby 

 

3.1.3.1 Příprava území a zemní práce 

 Podle podmínek určených v územním plánu se před začátkem zemních prací objekt 

bytového domu vytyčí lavičkami. Rovněţ se zřetelně označí výškový bod, od kterého se 

určují všechny příslušné výšky. 

 Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice. Výkop pro základy stavby bude 

proveden po celé ploše, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Před provedením základů 

bude do základových pásů a do základové spáry umístěn zemní pásek hromosvodu. 

 Po dokončení stavby se pouţije ornice k zahradním a terénním úpravám kolem 

objektu. Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně a těsně před betonáţí 

základů je nutné ruční začištění aţ na základovou spáru. Stavební jámu je nutno podle potřeby 

zabezpečit a dbát BOZP. Výkopy se vyměřují podle stavebních výkresů. Násypy se musí 

zhutnit podle poţadavku ČSN 73  3050 na únosnost 0,25 MPa. 

 Projektant bude přizván k převzetí základové spáry. 

 

3.1.3.2 Podzemní voda 

 Podzemní vody se nalézají v hloubce více jak 2,5m pod stávajícím terénem. Není 

proto nutné provést zaopatření proti tlakové vodě. Proti zemní vlhkosti bude stavba chráněna 

svislou a vodorovnou izolací DEKGLASS G200 S40. 
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3.1.3.3 Základy 

 Pozemek se nachází na území mírně dotčeném důlní činností. Základová konstrukce je 

tvořena základovými pásy s podkladním betonem zaloţeným v nezámrzné hloubce (1300mm 

pod úrovní upraveného terénu). Na základových pásech je vybetonovaná podkladní betonová 

mazanina, která tvoří plochu celého objektu, o tloušťce 150 mm. Materiál zvolený pro 

základy stavby je beton třídy C25/30 a výztuţ R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít 

k změnám pouţití stavebního materiálu a výrobního procesu. 

 

3.1.3.4 Svislé nosné konstrukce 

 Hlavní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonové sloupy o rozměrech 

300x300, 300x400, 400x300 a 400x400mm. Materiál zvolený pro vybetonování sloupů je 

zvolený beton třídy C25/30 a výztuţ R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít 

k změnám pouţití stavebního materiálu a výrobního procesu.  

 Ţelezobetonový skelet bude dozděn cihelnými bloky Porotherm 40CB na maltu 

Porotherm CB (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní 

nosné stěny z cihel Porotherm 30CB  na maltu Porotherm CB. 

 

3.1.3.5 Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní nosná konstrukce nad 1.NP je tvořena ţelezobetonovými průvlaky o 

rozměrech 300x400 a 400x400mm v příčném i podélném směru. Stropy byly navrţeny jako 

ţelezobetonové desky oboustranně vetknuté o tloušťce 200mm. Překlady nad dveřními otvory 

jsou pouţity systémové překlady Porotherm (viz. výkresová dokumentace). Tyto překlady 

jsou navrţeny v závislosti na světlých rozpětích otvorů. 

 Materiál zvolený pro vybetonování stropů je zvolen beton třídy C25/30 a výztuţ 

R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít k změnám pouţití stavebního materiálu a 

výrobního procesu. 
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3.1.3.6 Střešní konstrukce 

 Na objektu se nachází celkově tři skladby střešní konstrukce. Nosnou část střechy 

tvoří ţelezobetonová konstrukce. Střešní konstrukce nad 4.NP, pochozí zelená střecha je 

ukončena atikou se zábradlím. 

 Materiál zvolený pro konstrukci stropu pod střešní konstrukcí je beton třídy C25/30 a 

výztuţ R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít k změnám pouţití stavebního materiálu 

a výrobního procesu. 

 

 

Sk10 

 

STŘEŠNÍ VRSTVA TL. (mm) 

alkorplan 35176 S PES vyztuţenou vloţkou  1,8 

tepelná izolace MONROCK MAX E s protipoţární ochranou 250 

parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 

penetrační emulze DEKPRIMER  

spádová vrstva ANHYMENT, spád od 1,2% do 6,6% 50 - 200 

 

 

Sk11 

 

STŘEŠNÍ VRSTVA TL. (mm) 

trávníkový substrát Optigreen, typ I 230 

filtrační textilie Optigreen, typ 105  

drenáţní násyp Optigreen, typ PERL 8/16 120 

drenáţní nopová fólie Optigreen, typ FKD 60 BO 60 

ochranná vodoakulumační textilie Optigreen, typ RMS 500  

ochranná textilie Optigreen, tyo RMS 300 0,8 

tepelná izolace MONROCK MAX E s protipoţární ochranou 250 

parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 

penetrační emulze DEKPRIMER  

spádová vrstva ANHYMENT, spád od 1,2% do 6,6% 50 - 200 
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Sk15 

 

STŘEŠNÍ VRSTVA TL. (mm) 

dřevěné desky z exotického dřeva, MAHAGON 20 

Podkladní rošt dřevěný, rozměr 50 x 60mm 60 

tepelná izolace MONROCK MAX E s protipoţární ochranou 250 

parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 

penetrační emulze DEKPRIMER  

spádová vrstva ANHYMENT, spád od 1,0% do 1,8% 65 -  110 

 

3.1.3.7 Schodiště 

 Vnitřní hlavní schodiště je navrţeno jako ţelezobetonová deska. Velikost stupňů 

172x290mm na konstrukční výšku 3100mm. Šířka schodišťového ramene je 1300mm. 

Vyztuţení schodiště se provede dle odborného posudku statika. Ke schodišti je připevněno 

zábradlí, které je specifikováno ve výpisech prvků.  

 

3.1.3.8 Komínová tělesa 

 V objektu se komínová tělesa nenacházejí. 

 

3.1.3.9 Výplně otvorů 

 Okna jsou hliníková z profilu SCHUCO AWS 75.SI zasklená izolačním dvojsklem. 

Podrobněji ve výpisu oken. 

 Vstupní dveře do objektu jsou součástí celoprosklené zavěšené stěny. Podrobněji ve 

výpise dveří. 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné plné hladké z hrušky s obloţkovou zárubní, celoskleněné 

otvíravé. Podrobněji ve výpise dveří. 

 

3.1.3.10 Úpravy povrchů 

 Vnější stěny v 1.NP jsou řešeny zavěšenou celoprosklenou stěnou a obkladem 

imitující cihlu přírodní barvy. Ve vyšších nadzemních podlaţích je pouţit jen cihelný obklad.  

 Vnitřní stěny v 1.NP budou v komunikačních prostorech a prostorech schodiště 

provedeny sádrovou hladkou omítkou dle projektové dokumentace. Stěny v místnostech pro 

ubytování, společenské místnosti a místnostech technického zařízení jsou upraveny sádrovou 

hladkou omítkou v barvě dle projektové dokumentace. Stěny ve veřejných WC, prádelně, 

technické místnosti, úklidové místnosti, kuchyni, WC a koupelně jsou obloţeny keramickým 
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obkladem do výšky uvedené v projektové dokumentaci. 

  Vnitřní stěny v 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP budou v komunikačních prostorech a 

prostorech schodiště provedeny sádrovou hladkou omítkou v barvě dle projektové 

dokumentace. Stěny v místnostech pro ubytování jsou upraveny sádrovou hladkou omítkou 

v barvě dle projektové dokumentace. Stěny v kuchyni, WC a koupelně jsou obloţeny 

keramickým obkladem do výšky uvedené v projektové dokumentaci. 

 Vnitřní stropy ve všech podlaţích budou provedeny sádrovou omítkou v bílé hladké 

barvě. 

 

3.1.3.11 Podlahy 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z keramické dlaţby, betonové mazaniny a 

plovoucí podlahy.  

 

 

Sk1 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

dřevěná podlaha EFLOOR - PANINO MAHAGON 10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 120 

 

 

Sk2 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

keramická dlaţdice RAKO, 300x300mm, bílá  10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 120 

 

 

Sk3 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

keramická dlaţdice RAKO, 300x300mm, světlemodrá  10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 120 
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Sk4 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

betonová mazanina podlahová, REBAL GRAIN ANTISTATIC 5 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 70 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 120 

 

 

Sk5 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

dřevěná podlaha EFLOOR - PANINO MAHAGON 10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 20 

 

 

Sk6 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

keramická dlaţdice RAKO, 300x300mm, bílá  10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 20 

 

 

Sk7 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

keramická dlaţdice RAKO, 300x300mm, světlemodrá  10 

flexibilní lepící tmel CERESIT 5 

betonová mazanina 65 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 0,1 

tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 20 
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Sk8 

 

PODLAHOVÁ VRSTVA TL. (mm) 

keramická dlaţdice RAKO, 300x300mm, bílá 10 

hydroizolace Schlüter KERDI KEBA 0,1 

izolační polymerová fólie Schlüter DITRA 5 

pojistná PE hydroizolace BAUMIT 15 - 35 

 

3.1.3.12 Izolace proti zemní vlhkosti 

 Proti zemní vlhkosti je objekt izolován svislou a vodorovnou izolací DEKGLASS 

G200 S40. U schodiště bude provedena přizdívka. Celý obvod stavby, kromě zpevněných 

ploch, bude obehnán okapovým chodníkem z kačírku. 

 

3.1.3.13 Ostatní izolace proti vlhkosti 

 V konstrukci střechy bude pouţita hydroizolace ALKORPLAN 35176 S PES. Je třeba 

střechu zajistit proti prostupu par - pouţita parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

 

3.1.3.14 Tepelná a zvuková izolace 

 Pro zateplení fasády byl navrţen kontaktní zateplovací systém. Tepelná izolace 

z deskových minerálních vláken ROCKWOOL AIRROCK HD je přichycena na obvodové 

zdivo nosné Porotherm 40CB pomocí kotev. Tloušťka tepelné izolace je 100 a 200 mm. Za 

pouţití termoizolace omezíme vzniku tepelných mostů na minimum. 

 V konstrukci podlahy přilehlé k terénu bude navrţena tepelná izolace ROCKWOOL 

STEPROCK HD o tloušťce 120mm. V konstrukci podlah uvnitř objektu je navrţena tepelná a 

zvuková izolace ROCKWOOL STEPROCK HD, tloušťka 20mm. 

 Na zateplení konstrukce střechy je pouţita izolace MONROCK MAX E o tloušťce 

250 mm. 

 

3.1.3.15 Práce PSV 

 Truhlářské práce: zahrnuje osazení dveří, montáţ dveřních prahů, výstavba 

montovaných skříní 

 Zámečnické práce: zahrnuje doplňkové konstrukce (např. ukotvení zábradlí ke 

schodišti) 

 Klempířské práce: zahrnuje lemování a oplechování stěn, oplechování parapetů a 

okrajů střechy. Materiál navrţený pro oplechování klempířských výrobků je titan - zinkový 

http://www.schlueter.cz/vyrobky.aspx
http://www.schlueter.cz/vyrobky.aspx
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plech o tloušťce 0,7 mm 

 Podrobněji jsou truhlářské, zámečnické a klempířské práce uvedeny ve výpisech.  

 

   3.1.4 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

 

 Dešťová voda: svedení střešní vpustí do vnitřních svodů. Odtud do svodného potrubí. 

Svodové potrubí ústí do veřejné dešťové kanalizace na ulici Holvekova, dále pak do 

přečerpávací stanice a vodoteče. 

 Splašková voda: svedena do kanalizační stoky nacházející se v přilehlé komunikaci 

ulici Holvekova. 

 Plynovodní přípojka: provedena ze stávající odbočky středotlakého plynovodního 

vedení vedoucí v ulici Holvekova. 

 Vodovodní přípojka: realizována ze stávající sítě v ulici Holvekova navrtávací 

soupravou.  

 Přípojka elektroinstalace: řešena napojením ze stávající sítě ČEZ Distribuce, s.r.o. – 

zajistí ČEZ Distribuce s.r.o. 

 

   3.1.5 Řešení dopravní infrastruktury 

 

 Objekt se nachází v těsné blízkosti ul. Holvekova, odkud bude zajištěn přístup. K 

pozemku je navrţena komunikace, která navaţuje na komunikaci stávající. 

 Pro celý areál studentské bydlení je navrţeno nové parkoviště v dostatečném počtu 

par. míst podle normy ČSN 73 61 10 o výhledovém počtu odstavných a parkovacích stání. 

 

   3.1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí 

 

  Stavba je navrţena šetrně k ţivotnímu prostředí a nebude vykazovat ţádné negativná 

vlivy, kterém by mohli být škodlivé okolí stavby. 

 Stavební suť, stavební materiály apod. budou průběţně odváţeny dodavatelem stavby 

na sběrný dvůr, kde budou roztříděny a likvidovány dle příslušných předpisů.  

 Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí. 
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   3.1.7 Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

 

 Prostory studentského ubytování jsou přístupné osobám se sníţenou schopností 

pohybu a orientace. Jsou navrţeny v souladu podle poţadavků vyhlášky 369/2001 Sb. o 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

   3.1.8 Průzkumy a měření 

 

 Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 

V měření nebyly ţádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, 

zaměřeny terénní a výškové body. 

   

  3.1.9 Geodetické podklady 

 

 WMS sluţby státní správy zeměměřičství a katastru 

 Katastrální mapa M 1:1000 

 Územní plán městské části Ostrava - Kunčičky 

 

   3.1.10 Členění stavby 

  

 Stavebně tvoří studentské bydlení jeden provozní celek. Objekt je přístupný ze severo 

- západní a jiho - východní části. Součástí vnitřního uspořádání jsou části technicko - 

provozní, komunikační, společenské a ubytovací. 

 

   3.1.11 Vliv stavby na okolí 

 

 Během stavebních prací bude zvýšený provoz na přilehlých komunikacích z důvodu 

pohybu těţké techniky. Při realizaci se předpokládá se zvýšení prašnosti a hlučnosti.  

 Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí. Odstupy od okolních objektů a 

ochranné vzdálenosti od inţenýrských sítí budou dodrţeny v souladu všech právně závazných 

nařízení a norem. 

 



Bakalářská práce 

31 

 

   3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

 Při realizaci stavby musí být dodrţena projektová dokumentace, ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb., v platném znění) vč. všech  

souvisejících předpisů a technologických postupů daných výrobcem jednotlivých výrobků a 

materiálů. Speciální pracovní úkony vyţadující zvláštní proškolení musí být prováděny pouze 

osobami způsobilými pro danou pracovní činnost. 

 Pro zajištění bezpečnosti při provozu na staveništi bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

 Dále budou dodrţována ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a 

související ustanovení vlády - vládní nařízení 591/2006 Sb. Poţadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

 Statický výpočet není součástí bakalářské práce. Mechanická odolnost a stabilita je 

zajištěna statickým výpočtem všech navrţených nosných konstrukcí dle statika. Posouzené 

nosné konstrukce musí vykazovat dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu, splňovat 

protipoţární opatření a poţadavky na ţivotnost konstrukce. Nesmí docházet k poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení, nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

3.3 POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

 Problematiky poţární bezpečnosti stavby není součástí zadání bakalářské práce. Je 

řešena poţárním specialistou a výstupem je samostatná poţární zpráva. 

 Pouţité materiály musí mít poţadovanou certifikace garantovanou výrobcem. Musí 

prokazovat zachování mechanické únosnosti a stability po určitou dobu. Určení doby 

odolnosti konstrukce se řídí platnou normou či vyhláškou.  

 Navrţené komunikační prostory mají postačující parametry pro dostatečně rychlou 

evakuaci osob.  

 Odstupové vzdálenosti od okolních objektů jsou navrţeny tak, aby nedošlo k 

případnému šíření poţáru na sousední stavební objekty. 
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3.4 HYGIENA A OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 Při návrhu byly dodrţeny poţadavky plynoucí z dodrţení platných právních norem a 

nařízeních (povrchové úpravy, větrání, ochrana proti hluku, osvětlení). 

 Po dobu provádění stavebních činností se budou dodrţovat platné zákony a vyhlášky 

související s ochrannou ţivotního prostředí. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, 

aby nedocházelo k obtěţování okolí stavby hlukem, prachem a zápachem nad přípustnou 

míru.  

 Vozidla vjíţdějící na stavbu a vyjíţdějící ze stavby musí dbát bezpečnosti silničního 

provozu. Vozidla těţké techniky se musí dodrţovat v čistotě, aby bylo zamezeno znečištění 

pozemní komunikace. V případě znečištění je potřeba neprodleně povrch silnice vyčistit. 

 Staveniště se nachází v blízkosti obytné zóny. Je potřeba dodrţet noční klid (od 22:00 

do 6:00) 

 

3.5 BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

  

 Stavební objekt je navrţený dle regulí splňující legislativní poţadavky na bezpečnost 

při uţívání. Zvolené stavební materiály jsou zdravotně nezávadné. 

 Při kolaudační řízení stavby budou její uţivatelé poučeni o způsobu uţívání. Poučení o 

zařízeních instalovaných ve stavbě a související se správným provozem objektu či 

technologického vybavení provede předávající ze strany zhotovitele stavby. Ke všem 

zařízením obdrţí provozovatel stavby příručky k jejich obsluze a údrţbě. Zvýšenou 

bezpečnost je nutné věnovat u elektrických a plynových spotřebičů a jejich zabezpečovacímu 

zařízení a při jejich obsluze dbát pokynů výrobce. Čistění skleněných konstrukcí (okna a 

dveře) je nutné, aby z důvodu prevence ochrany uţivatelů bylo čistění prováděno z pevné 

podlahové plochy.  

 Ze zákona je nutné dbát na patřičnou čistotu a údrţbu jednotlivých částí objektů. V 

případě, ţe nastane kalamitní stěnová situace, a dojde k přetíţení části střešní konstrukce je 

provozovatel stavby povinen zajistit odklizení sněhové pokrývky.  
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3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

 Stavební práce budou prováděny v době mimo klidovou část dne. Strojní zařízení 

pouţité na stavbě musí dodrţet předepsanou hlukovou hladinu. Stavba během provozu nebude 

své okolí zatěţovat nadměrným hlukem. Stavba je navrţena v zóně určené pro bydlení. Proto 

je obvodový plášť navrţen z materiálů, které splňují poţadavky dle příslušných norem a 

právních předpisů. 

  

3.7 ÚSPORA ENEGRIE A OCHRANA TEPLA 

 

 Konstrukce zateplení střešního pláště, vnější provětrávané fasády, kontaktní podlahy 

se zeminou jsou navrţeny dle platné vyhlášky a platných technických norem ČSN EN ISO 

13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540, určujících poţadavky na tepelně-

technické vlastnosti konstrukcí. Jejich tepelně technické posouzení je součástí přílohy. 

 

3.8 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY´ 

 

 Prostory studentského ubytování jsou přístupné osobám se sníţenou schopností 

pohybu a orientace. Jsou navrţeny v souladu podle poţadavků vyhlášky 369/2001 Sb. o 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

3.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

 

 Část pozemku je zasaţena důlní činností. Tento fakt byl brán v potaz při výkopových 

pracích a zakládání stavby. 

 Podle poznatků ze sousedních staveb je staveniště pro stavbu uvaţovaného objektu 

vhodné, dle průzkumu byly podzemní vody zjištěny v hloubce více jak 2,5m pod terénem a 

podle výsledku měření půdního radonu, je radonové riziko nízké. 

 

3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
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3.11 INŢENÝRSKÉ STAVBY 

 

 Odpadní dešťové a splaškové vody budou svedeny do společné dešťové a splaškové 

kanalizace nacházející se na ul. Holvekova.  

    

   3.11.1 Zásobování vodou 

  

 Napojení přípojky vody řešeného objektu bude provedeno na stávající vodovodní řád 

na ul. Holvekova.  

 

   3.11.2 Zásobování energiemi 

  

 Stavba bude napojena k stávajícímu podzemnímu vedení provede společnost ČEZ 

Distribuce s.r.o. Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s příslušnými normami 

a příslušnými právními předpisy. 

    3.11.3 Příjezd a přístup 

  

 Komplex budov tvořící studentský areál bude přístupný z ulic Holvekova a 

Bořivojova. Na východní části bude navrţenou pro celý areál parkoviště v dostatečném počtu 

par. míst podle normy ČSN 73 61 10 o výhledovém počtu odstavných a parkovacích stání. 

 Přístup do objektu bude z nově vybudovaného veřejného chodníku. Zpevněná plocha 

chodníku bude provedena ze zámkové dlaţby BEST - MOZAIK. 

 

    3.11.4 Terénní a sadové úpravy 

  

 Na řešených pozemcích bude sejmuta ornice. Na celém staveništi stavby bude 

vyrovnán a upraven terén. Nezastavěná část pozemků bude osázena vzrostlou zelení a 

provede se sadová úprava.  

 

   3.11.5 Elektronické komunikace 

  

 Studentské bydlení Alexander bude napojeno telekomunikační přípojkou. 
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4. SITUACE STAVBY 

  

 Situace stavby je zařazena do výkresové části dokumentace. 

 

 

5. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 Součástí samostatné sloţky. 

 

 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

   6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

  Zpracovávané území je limitováno plochou a hranicemi pozemků patřící investorovi. 

Bude nutné provést zábor sousedních parcel patřící stejnému investorovi, v současné době 

nezastavěné plochy. V současné době je na okolních pozemích zástavba čtyřmi rodinnými 

domy. Po jejich zbourání bude staveniště připraveno k výstavbě. Souběţně se bude pracovat 

na výstavbě infrastruktury pro areál studentského bydlení.  

 Jako součást zařízení staveniště budou přistaveny stavební buňky (hygienické, 

sociálního zázemí, sklady pracovních pomůcek, kancelář stavbyvedoucího). Po celou dobu 

výstavby je nutno brát ohled na bezpečnost a čistotu všech pracovních i přístupových ploch. 

Za sníţené viditelnosti musí být při stavebních pracích zajištěno dostatečné osvětlení 

staveniště. Musí být zajištěn úklid sociálního a hygienického zázemí a odvoz fekálií z 

chemického WC na patřičné místo. 

 

   6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

  

 V současnosti se na pozemku nachází přípojky ke stávajícímu objektu. Budou však 

nahrazeny nově navrţenou technickou sítí pro všechny objekty studentského bydlení. 
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   6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 

 Staveniště bude napojeno na zdroj pitné a uţitkové vody provizorní přípojkou na 

stávající vodovodní řády s měřením potřeby. Skříňový staveništní rozvaděč elektrické energie 

bude napojen na vedení nízkého napění s měřením spotřeby. Odpadní a splaškové vody budou 

ze staveniště odvedeny do veřejné kanalizace na ul. Holvekova. 

 

   6.1.4 Úpravy z hlediska ochrany třetích osob 

 

 Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno, či jinak zabezpečeno před 

vniknutím nepovolených osob. Veškeré vstupy na staveniště a přístupové cesty budou řádně 

označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. 

 

   6.1.5 Ochrana veřejných zájmů – uspořádání staveniště 

 

 Staveniště bude zabezpečeno z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

 

   6.1.6 Řešení zařízení staveniště 

 

 Objekty zařízení staveniště, skladů a skládek budou situovány na severní a 

severovýchodní straně pozemku na parcelách číslo 724, 725, 726, 727, 728, 729, 741/1, 742, 

743, 744, 745, 746. Jeden staveništní vjezd bude umístěn z pozemku 1774 z ulice Bořivojova, 

druhý v místě stavby na pozemku 1782 z ulice Holvekova. Výkres staveniště, výpočty 

přesných kapacit skladů, buněk atd. nejsou součástí zadání bakalářské práce.  

 

6.1.6.1 Zápis o převzetí, předání staveniště, záchytných a pomocných stavebních 

konstrukcí 

 Zápisy do stavebního deníku budou prováděny pověřenými osobami dle smlouvy o 

dílo. 
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6.1.6.2 Zřízení staveniště 

 bude zřízeno na dobu provádění prací, a skládá se z: 

  

a) Přívod el. energie, osvětlení, uzemnění ocelových konstrukcí  

 Pro správné fungování svařovacích agregátů, strojů těţké techniky, elektrických strojů 

a ručního nářadí je zajištěna přípojka elektrického proudu s dostatečným počtem vývodů 

400/230 V. Veškeré přístupové cesty, skladovací prostory, sociální a hygienické zázemí musí 

být dostatečně osvětleny. 

  

b) Skládky prvků 

 Ke skládce stavebního materiálu budou pouţity zpevněné plochy staveniště a zařízení. 

Budou řešeny a umístěny tak, aby umoţňovaly skladování, manipulování dílců bez nebezpečí 

jejich poškození či znehodnocení. Stavební materiály budou zajištěny proti moţnému 

znehodnocení klimatickými vlivy. 

  

c) Přístupové cesty 

 Pro pojezd veškeré těţké techniky a strojů poslouţí stávající komunikace. 

  

d) Skladování železobetonových dílců 

  Stavební materiály a dílce budou dodávány na stavbu v závislosti na momentální 

potřebě dle smluvních vztahů mezi zhotovitelem stavby a dodavateli. 

  

e) Věžový jeřáb 

     Dle projektové dokumentace staveniště a zařízení staveniště. Umístění v 

severovýchodní části pozemku. 

 

6.1.6.3 Popis staveb staveniště vyţadujících ohlášení 

 

 Nebude realizováno. 
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   6.1.7 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

6.1.7.1 Opatření pro bezpečnost osob, pohybujících se v ochranném pásmu 

  V případě činnosti více dodavatelů a subdodavatelů provede stavbyvedoucí nebo 

kvalifikovaná osoba prokazatelnou instruktáţ ostatních vedoucích stavebních prací o vytýčení 

ochranného pásma. Záznam o instruktáţi se provede zápisem do stavebního deníku s podpisy 

zúčastněných osob. Poté se nainstaluje výstraţné znamení. Vzájemné písemné seznámení s 

riziky a koordinace prací dle ZP § 132 odst. 4. 

 

6.1.7.2 Způsob svislé a vodorovné dopravy materiálu 

 Během manipulace se stavebním materiálem a dílci na staveništi je pouţito těţké 

stavební techniky dle momentální potřeby. Způsob koordinace dopravy jednotlivých 

stavebních dílců na místo staveniště je v kompetenci stavbyvedoucího. V případě potřeby jsou 

stavební dílce dodány na stavbu prostřednictvím dodavatelů. Způsob pomocných úvazků určí 

stavbyvedoucí.  

 Všechna pouţívaná zařízení musí splňovat legislativu poţadavků na ochranu zdraví při 

práci. 

 

6.1.7.3 Ochrana montérů proti pádu při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Dle stavebního zákona se vychází z vyhlášky č. 309/2006 Sb., v platném znění se pro 

montáţní práce ve výškách pouţívá montáţních lávek, montáţních plošin a typizovaných 

lešení.  

 Jsou to: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, prostředky pro 

spouštění a vytahování včetně příslušenství. Druh prostředku osobního zajištění, případně 

jejich kombinaci určuje stavbyvedoucí podle charakteru a náročnosti montáţní práce.  

 

6.1.7.4 Skladování materiálu na pracovišti ve výšce 

 Za místo a způsob uloţení stavebního materiálu ve výškách je zodpovědný 

stavbyvedoucí. Po celou dobu uloţení, manipulace i a po jejím skončení zodpovídá 

stavbyvedoucí za zajištění všech materiálů ve výšce, aby nedošlo k pádu, sklouznutí nebo 

shození větrem v kontextu s ohroţením zdraví osob. Stavbyvedoucí je dále zodpovědný, ţe 

uloţený materiál na konstrukcích nezatíţení konstrukci tak, ţe dojde k překročení 

povoleného, normového napětí. V případě komplikací musí být přizván na statik. 
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6.1.7.5 Pracovní postup 

 Přípravné práce -po převzetí staveniště musí být provedeno: 

 - vytyčení souřadnicových bodu dle WMS 

 - zaměření nivelety základů 

 - při všech pracovních úkonech přísně dodrţovat ustanovení vyhlášky 309/2006Sb.  

 - u dodavatelů a subdodavatelů bude provedena kontrola jejich vybavení OOPP 

(osobní ochranné pracovní prostředky) stavbyvedoucím. Ten je poučí o způsobu jejich pouţití 

na staveništi. Tato kontrola se provede i u vyhrazených technických zařízení (zvedací 

zařízení, motorové vozíky, tlakové nádoby, svařování) s kontrolou oprávnění 

 - seznámení pracovníků s podmínkami na staveništi 

 

 Budou-li se na staveništi vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohroţení ţivota nebo bude-li docházet k moţnému poškození zdraví, které jsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací 

na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to podle 

druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohroţující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska způsobu provedení i 

časové potřeby. Musí být rovněţ přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám, které 

proběhly během realizace stavby. 

 

 Při stavebních pracech v celém rozsahu týkající se předmětné stavby budou  

dodrţeny: 

 Vyhláška 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích a vládní nařízení 591/2006 Sb. Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 

6.1.7.6 Práce nad sebou 

 Provádí se pouze tehdy, pokud se bez nich nelze obejít. Stavbyvedoucí určí ústně 

bezpečnostní opatření (dle výše uvedené vyhlášky), které se podle dané situace budou 

provádět. 
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 6.1.8 Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 

 

 Při výstavbě bude dbáno na dodrţení následující opatření: opatření zabraňující  

kontaminaci vody chemickými látkami, kladení důrazu na dodrţování čistoty na staveništi, 

omezit prašnost a hladinu hluku na minimum. Veškeré odpady likvidovat smluvně u subjektů 

k tomu oprávněných. 

 

   6.1.9 Orientační lhůty výstavby 

 

 Zahájení stavby:      3/2012 

 Ukončení stavby:     2/2013 
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7. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

 

7.1  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

   7.1.1 Technická zpráva 

 

7.1.1.1 Účel objektu 

 Objekt pro studentské bydlení. 

 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt je řešen jako solitér. Objekt je pětipodlaţní. Tím se nijak nenarušuje okolní 

zástavba. Objem hmoty je kvádr. Delší strana kopíruje ul. Holvekovu, je k ní mírně natočená. 

Navazuje na rastr budov z přilehlého okolí. Objekt je rozdělen na dvě hmoty. Menší hmota 

vychází z hlavní struktury, ale kopíruje jen část předchozího podlaţí. Tím vzniká prostor pro 

vyuţití střešního prostoru. Dochází tak k odlehčení stavby. Orientace stavby je na východ a na 

západ. Objekt je nepodsklepený. 

 Výraznými prvky na objektu je schodišťový prostor a společenské místnosti, které 

obepínají objekt ze severu a jihu. Jsou tvořené celoprosklenou stěnou a nosná konstrukce je 

přiznaná z exteriéru. Z těchto míst je taky navrţen vstup do objektu. V prvním nadzemním 

podlaţí je navrţeno zázemí studentského bydlení a samotné ubytovací jednotky. Hlavní 

spojovací chodba tvoří páteř celého objektu, vytváří tak prostor pro komunikaci.  

 Dominantní je část ubytovací. Jsou navrţeny tři druhy studentských bytů. V přízemí je 

to pokoj pro invalidy, ve vyšších patrech kopírován, však nahrazen bydlením pro páry 

(součástí je sociální zařízení a kuchyňská část). Ostatní byty jsou zařízeny jakou 

dvoupokojové, s vlastní kuchyní a sociálním zařízením a balkónem. 

 Opláštění budovy je navrţeno z obkladu imitující cihlu a zavěšené celoprosklené 

fasády. Střecha bude z větší částí pochozí, zelená.  

 Jelikoţ investor podal poţadavek na bezbariérovost objektu, je projekt vypracován 

podle poţadavků vyhlášky 369/2010 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Okolí bude řešeno parkovou úpravou doplněnou o vzrostlou zeleň. 

http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
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7.1.1.3 Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění 

 Počet obytných jednotek: 21 

              16 x dvoupokojový byt, 64,35m2 

              4 x ubytovací jednotka pro pár, 36,40m2 

              1 x ubytovací jednotka pro invalidy, 36,40m2 

              Součástí bytů pro studenty jsou balkóny. 

 Součastně se v 1.NP nachází komunikační prostory a prostory technického zařízení 

objektu. 

 

zastavěná plocha celkem: 442,4m2 

podlahová plocha celkem: 1895m2 

obestavěný prostor: 5 198,4m3 

orientační cena stavby: 25 000 000Kč 

 

pozn. čísla jsou uvedeny pouze pro řešenou část objektu 

 

7.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití 

objektu a jeho poţadovanou ţivotnost 

 Hlavní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonové sloupy o rozměrech 

300x300, 300x400, 400x300 a 400x400mm. Materiál zvolený pro vybetonování sloupů je 

zvolený beton třídy C25/30 a výztuţ R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít 

k změnám pouţití stavebního materiálu a výrobního procesu.  

 Ţelezobetonový skelet bude dozděn cihelnými bloky Porotherm 40CB na maltu 

Porotherm CB (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní 

nosné stěny z cihel Porotherm 30 CB  na maltu Porotherm CB. 

 Stropní nosná konstrukce nad 1.NP je tvořena ţelezobetonovými průvlaky a trámy o 

rozměrech 300x400 a 400x400mm v příčném i podélném směru. Stropy byly navrţeny jako 

ţelezobetonové desky oboustranně vetknuté o tloušťce 200 mm. Překlady nad dveřními 

otvory jsou pouţity systémové překlady Porotherm (viz. výkresová dokumentace). Tyto 

překlady jsou navrţeny v závislosti na světlých rozpětích otvorů. 

 Ţádný z pouţitých materiálů nebude mít negativní vliv na ţivotnost stavby. 
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7.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Pro zateplení fasády byl navrţen kontaktní zateplovací systém. Tepelná izolace 

z deskových minerálních vláken ROCKWOOL AIRROCK HD je přichycena na obvodové 

zdivo nosné Porotherm 40CB pomocí kotev. Tloušťka tepelné izolace je 100 a 200 mm. Za 

pouţití termoizolací omezíme vzniku tepelných mostů na minimum. 

 V konstrukci podlahy přilehlé k terénu bude navrţena tepelná izolace ROCKWOOL 

STEPROCK HD o tloušťce 120 mm. V konstrukci podlah uvnitř objektu je navrţena tepelná 

a zvuková izolace ROCKWOOL STEPROCK HD, tloušťka 20 mm. 

 Na zateplení konstrukce střechy je pouţita izolace MONROCK MAX E o tloušťce 

250 mm.  

 Okna jsou hliníková z profilu SCHUCO AWS 75.SI zasklená izolačním dvojsklem. 

Podrobněji ve výpisu oken. 

 Vstupní dveře do objektu jsou součástí celoprosklené zavěšené stěny. Podrobněji ve 

výpise dveří. 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné plné hladké z hrušky s obloţkovou zárubní. Podrobněji ve 

výpise dveří. 

 

7.1.1.6 Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 Podle průzkumných sond je staveniště vhodné pro stavbu uvaţovaného objektu. 

Základové poměry jsou jednoduché. Podzemní vody jsou v hloubce více jak 2,5m, není nutné 

provést izolaci proti zemní vodě. 

  V rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, ţe radonové riziko je nízké. Proti 

radonová opatření nejsou nutná. 

 Objekt se nachází na území, které je z části zasazeno důlní činností. Proto bylo 

zvoleno zakládání na základových pásech. 

 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, dopravní řešení 

 Objekt studentského bydlení nebude mít svou existencí ani provozem negativní dopad 

na ţivotní prostředí v dané lokalitě. K přístupu ke stavbě budou slouţit vstupy z ulice 

Holvekova a Bořivojova. 
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7.1.1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti - radonová 

opatření 

 V rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, ţe radonové riziko je nízké. Proti 

radonová opatření nejsou nutná. 

 

7.1.1.9 Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Veškeré poţadavky o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu jsou dodrţeny. 

 

   7.1.2 Výkresová část 

 A1       Koordinační situace 

 A2       Vytyčovací plán 

 A3       Půdorys 1.NP 

 A4       Půdorys 2.NP 

 A5       Půdorys 3.NP 

 A6       Půdorys 4.NP 

 A7       Půdorys 5.NP 

 A8       Základy 

 A9       Strop nad 1.NP 

 A10     Střecha 

            A11     Řez podélný A-A´ 

 A12     Řez příčný B-B´a C-C´ 

 A13     Pohled severovýchodní 

 A14     Pohled západní 

 A15     Pohled východní 

 A16     Vizualizace 

 D1       Stavební detail - schodiště 

 D2       Stavební detail - fasáda 

 D3       Stavební detail - atika 

 D4       Stavební detail - styk stropu a stěny 

 D5       Stavební detail - kontakt základů se zeminou 
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7.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

   7.2.1 Technická zpráva 

 

7.2.1.1 Popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 Základová konstrukce je tvořena základovými rošty s podkladním betonem 

zaloţenými v nezámrzné hloubce (1300mm pod úrovní upraveného terénu). Nad základovými 

pásy je vybetonovaná podkladní betonová mazanina, která tvoří plochu celého objektu, o 

tloušťce 150mm. Materiál zvolený pro základy stavby je beton třídy C25/30 a výztuţ 

R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít k změnám pouţití stavebního materiálu a 

výrobního procesu. 

 Hlavní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonové sloupy o rozměrech 

300x300, 300x400, 400x300 a 400x400mm. Materiál zvolený pro vybetonování sloupů je 

zvolený beton třídy C25/30 a výztuţ R10 505. Po konzultaci se statikem můţe dojít 

k změnám pouţití stavebního materiálu a výrobního procesu.  

 Ţelezobetonový skelet bude dozděn cihelnými bloky Porotherm 40CB na maltu 

Porotherm CB (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní 

nosné stěny z cihel Porotherm 30 CB  na maltu Porotherm CB. 

 Stropní nosná konstrukce nad 1.NP je tvořena ţelezobetonovými průvlaky o 

rozměrech 300x400 a 400x400 mm v příčném i podélném směru. Stropy byly navrţeny jako 

ţelezobetonové desky oboustranně vetknuté o tloušťce 200mm. Překlady nad dveřními otvory 

jsou pouţity systémové překlady Porotherm (viz. výkresová dokumentace). Tyto překlady 

jsou navrţeny v závislosti na světlých rozpětích otvorů. 

 

7.2.1.2 Navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Při realizaci stavebního objektu jsou pouţity materiály a konstrukční prvky 

odpovídající modernímu způsobu řešení stavby. 

 

7.2.1.2 Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Odpovídají danému určení stavby. Veškeré nosné prvky konstrukce jsou dimenzovány 

s dostatečnou rezervou tak, aby vyhověli na straně bezpečnosti. 
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7.2.1.3 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů 

 Stavba neobsahuje ţádné zvláštní nebo speciální konstrukce. Stavební detaily byly do 

projektu zapracovány po konzultaci s odbornými pracovníky fakulty stavební. 

 

7.2.1.4 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

 Stavební úkony musí být prováděny podle zásady správného pracovního postupu. 

 

7.2.1.5 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích  

konstrukcí či prostupů 

 Jedná se o novostavbu. Bourací práce se neprovádějí. 

 

7.2.1.6 Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Před zakrytím konstrukce bude na stavbu objektu přizván stavební dozor ke kontrole 

provedení kvality a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

7.2.1.7 Specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 Ţádné specifické poţadavky nebyly od investora zadány. 

    

   7.2.2 Výkresová část 

 Viz. výkresová příloha 

 

   7.2.3 Statické posouzení 

 Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

7.3 POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

 Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

7.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

 Není součástí zadání bakalářské práce. 
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8. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL - ŘEŠENÍ FASÁDY 

 

8.1 TEORETICKÝ ÚVOD DO ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI 

 

 Koncept studentského bydlení je zaloţení na propojení studijního, společenského 

ţivota a soukromí, které moderní ubytování pro studenty kloubí dohromady. Všechny tyto 

cesty směřují k jednomu cíli - maximální uspokojení všech potřeb studenta. 

 Během studia na vysoké škole je student transformován vnější vlivy. Na jedné straně 

tedy hraje důleţitou roli najít se čas sám pro sebe a studijní povinnosti. Na straně druhé se 

nové poznatky, zkušenosti, názory lze získat v prostředí, kde vládne komunikace. 

 Celý objekt je koncipován tak, aby byly skloubeny všechny aspekty pohodlí pod 

jednou střechu. 

 Pětipodlaţní stavba je součástí nové zástavby, která tvoří v dané lokalitě zcela nový 

rast zástavby. Prezentuje mladé studenty, kteří přinášejí do dané oblasti nový vítr mládí a 

chuti něčeho dosáhnout. 

 V přízemí studentského domu se nachází převáţně prostory slouţící k technickému 

zázemí, dále prostory ubytovací.  

 Kaţdé podlaţí disponuje vlastním společným obývacím prostorem, slouţící 

k potkávání studentů. Chvíli samostatnosti si student můţe uţít ve svém pokoji. Tyto pokoje 

jsou obydleny maximálně dvěma studenty. 

  V nejvyšším pátém podlaţí je většina plochy tvořena zelenou střechou. Ta 

vznikla z podnětu, ţe kdyţ byla zeleň v průběhu stavby odňata, tak ji musíme nějakým 

způsobem navrátit. Tato velkoryse řešená pochozí střecha je místem setkání studentů. 

 Důleţitým prvkem studentské bydlení Alexander je vzhled fasády. Cihla byla zvolena 

záměrně z důvodu, ţe prvotní obydlí, které zde stálo za dob těţby uhlí, byly rodinné domy 

z cihel. 

 

8.2 ŘEŠENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY 

 

 Jako fasádní obklad byla zvolena imitace cihly STYLBRICK od firmy STYLHOUSE. 

Důvodem zvolení tohoto typu fasády bylo, ţe oproti klasickým předsazeným fasádám z cihly 

mají fasádní panely STYLBRICK velmi malou únosnost. Pro staticky nijak nezatěţují stavbu. 
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8.3 MONTÁŢNÍ NÁVOD 

 

   8.3.1 Řešení se zateplením  

 

 V případě zateplování objektu nejdříve na zdivo instalujeme vodorovný rošt (dřevěný 

nebo plastový), který vytvoříme z latí o tloušťce odpovídající zvolené síle izolace. Světlou 

vzdálenost (mezeru) mezi vodorovnými latěmi volíme dle rozměru pouţitých izolačních 

desek. Doporučujeme tuto mezeru ponechat cca o 1cm menší neţ je rozměr izolační desky, 

aby následně došlo k perfektnímu vyplnění prostoru mezi latěmi izolací. Vhodné jsou izolační 

desky z minerální vlny určené pro provětrávané fasády, nedoporučujeme pouţívat 

polystyrenové desky. Na takto vytvořený podklad s vloţenou tepelnou izolací pak instalujeme 

svislý nosný rošt, jak bylo popsáno výše. Je důleţité ponechat na spodním i horním okraji 

obkládané plochy volný průchod vzduchu zajišťujícímu provětrávání mezery vzniklé mezi 

obkladem a tepelnou izolací (viz obrázek na druhé straně). [1]        

 

   8.3.2 Zaloţení 

 

 Montáţ systému začínáme osazením zakládacího profilu DB109. zakládací profil 

namontujeme na nejniţším místě obkládané plochy na připravený svislý nosný rošt a 

vynecháme ho v místě osazení rohových profilů DB103 a DB105. Zakládací profil 

upevňujeme pomocí nerezových šroubů DBS30. Mezi jednotlivými zakládacími profily 

ponecháme dilatační mezeru cca 1-2cm. Věnujte zvláštní pozornost montáţi zakládacího 

profilu do vodorovné polohy, neboť to má velký vliv na správnost kladení obkladových 

panelů a na celkový vzhled obkládané plochy! 

 Pokud není moţné zaloţit obkládanou plochu vodorovně (např. terén u obkládané 

plochy je ve spádu), lze pouţít místo zakládacího profilu zakončovací profil DB107. Ten 

upevníme šrouby DBS30 ke svislému roštu tak, aby kopíroval spád přilehlého terénu. Pod 

stejným spádovým úhlem pak zařízneme spodní okraj obkladových panelů DB100, které při 

montáţi volně vkládáme do tohoto profilu. 

 Samotnou montáţ obkladu začínáme rohovými profily (vnější rohy DB103, vnitřní 

rohy DB105), které přišroubujeme k nosnému roštu šrouby DBS30.Dbáme při tom na 

perfektní ustavení rohů do svislé polohy. Nikdy nemontujeme nad sebe více jak dva rohové 

profily současně. První panel vţdy seřízneme z levé strany tak, aby bylo moţné ho vsunout do 
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dráţky v rohovém profilu. Řez prvního panelu vedeme přesně 1 cm vlevo od osy libovolného 

z oválných otvorů na jeho horním okraji (viz obrázek). Toto je nezbytné dodrţet, aby 

následně upevňovací otvory v panelech souhlasily s nosným roštem. Šířku prvního panelu 

zvolíme tak, aby poslední panel v řadě měl šířku minimálně 50cm, coţ opět umoţní jeho 

snadné zasunutí do dráţky v protilehlém rohovém profilu. Pokud nepouţijeme rohové profily, 

postupujeme s rozměřením obdobně, pouze zaříznutí prvního panelu provedeme tak, aby střed 

prvního montáţního otvoru souhlasil s osou první svislé latě. 

 Obkladové panely začínáme osazovat vţdy z levé strany a vţdy směrem ze spodu 

nahoru. První panel pečlivě osadíme všemi úchyty na jeho zadní straně na zakládací profil. 

 Pak ho přisuneme do dráţky v rohovém profilu tak, aby byla ponechána 2-3mm 

dilatační mezera. Zkontrolujeme vodorovnost a obkladový panel v horní části přišroubujeme 

do roštu nerezovými šrouby DBS30. Šroub umisťujeme v panelu zásadně do středu oválného 

otvoru (kvůli umoţnění dilatace celého systému). Další panel opět pečlivě osadíme na 

zakládací profil, přisuneme na doraz k jiţ přišroubovanému panelu a následně ho poodsuneme 

o 3-4 mm pro kompenzaci tepelné roztaţnosti. Zkontrolujeme stejnoměrnost spáry v cihelném 

reliéfu a vodorovnost, pak panel přišroubujeme. Stejným způsobem postupujeme směrem 

zleva do prava s osazováním dalších panelů, aţ zůstane místo pro poslední dva panely v řadě. 

Předposlední panel v řadě nejprve volně osadíme bez přišroubování a zasuneme do něho 

panel, který budeme zařezávat jako poslední. Nyní označíme na posledním panelu místo 

příčného kříţení s rohovým profilem tak, aby po vsunutí panelu pod okraj rohového profilu 

vznikla 2-3mm dilatační mezera. Poté zařízneme šířku posledního panelu. Společně s 

předposledním panelem ho volně osadíme na zakládací profil, přičemţ zámkové spoje 

zasuneme nadoraz do sebe. Následným roztáhnutím zámkových spojů vsuneme okraj 

posledního panelu do dráţky v rohovém profilu.  

 Zkontrolujeme stejnoměrnost spáry v cihelném reliéfu a oba panely opět 

přišroubujeme v otvorech v horním okraji. Vyšší řady panelů montujeme stejným způsobem a 

dáváme přitom pozor, aby se dolní úchyty panelů vţdy pevně opíraly o horní okraj panelů 

předchozí řady. Je důleţité panely v kaţdé další řadě rozměřit a zakládat tak, aby zámkové 

spoje obkladových panelů v jednotlivých řadách byly prostřídány a nebyly v jedné linii přímo 

nad sebou. [2]        
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 8.3.3 Zakončení 

 

 Jestliţe výška obkládané plochy vychází přesně na celé formáty obkladových panelů, 

upevníme poslední řadu panelů přišroubováním v originálních otvorech. Není-li tomu tak, 

provedeme podélné seříznutí panelů na potřebnou výšku a ukotvíme je vruty umístěnými do 

spár v cihelném reliéfu. Vruty umisťujeme min. 1,5cm od horního zaříznutého okraje a v 

místě kaţdé svislé spáry v reliéfu. V tomto případě je také nutné doplnit podkladní rošt 

vodorovnou latí umístěnou zároveň s horním okrajem zaříznutých obkladových panelů. Pro 

začištění horního okraje panelů můţeme pouţít zakončovací profil DB107. V případě 

ponechání originálního horního okraje panelů zakončovací profil osadíme tak, ţe v místě 

šroubů v obkladovém panelu do jeho delší zadní strany provedeme odpovídající výřezy. Profil 

pak nasuneme za horní okraj panelů po té, co jsme šrouby nepatrně povolili. Pokud jsme 

horní okraj panelů seřezávali, volně nasadíme zakončovací profil na horní okraj seříznutého 

panelu a přišroubujeme ho současně s panelem v místě spár v cihelném reliéfu. V případě 

aplikace obkladu na soklové zdivo nebo římsu můţeme pro zvýraznění horního okraje pouţít 

římsový profil DB101. Tento profil je také vhodný, pokud potřebujeme zvětšit výšku obkladu 

o cca 10cm. Pokyny pro montáţ jsou obdobné jako u obkladových panelů. Obloţení ostění 

okenních a dveřních otvorů ve fasádě řešíme pomocí vnějšího rohového profilu DB107. [3]        

 

   8.3.4 Po montáţi 

 

 Veškeré otvory, prostupy, spáry a netěsnosti v obkladu doporučujeme začistit a utěsnit 

silikonovým tmelem určeným pro aplikace v exteriérech, nejlépe v barvě spáry obkladu. 

Obklady můţeme běţně umývat vlaţnou vodou, případně s přídavkem tekutého 

neabrasivního čistícího prostředku (v případě pouţití saponátu na závěr vţdy panely 

opláchneme čistou vodou). K čištění nikdy nepouţíváme rozpouštědla na bázi acetonu, 

abrasivní prostředky nebo ostré nástroje. [4]        

 

[1] http://www.stylhouse.cz/fasada/stylbrick.htm - montáţní návod 

[2] http://www.stylhouse.cz/fasada/stylbrick.htm - montáţní návod 

[3] http://www.stylhouse.cz/fasada/stylbrick.htm - montáţní návod 

[4] http://www.stylhouse.cz/fasada/stylbrick.htm - montáţní návod 
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Obrázek č.2: upevnění fasádních panelů STYLBRICK na nosné latě       

           http://www.stylhouse.cz/fasada/stylbrick.htm  
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8.4. VIZUALIZACE 

 

Obrázek č.3: řešení fasády STYLBRICK studentského bydlení Alexander   

 

 

Obrázek č.4: řešení fasády STYLBRICK studentského bydlení Alexander     
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9. ZÁVĚR 

 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem objektu studentského bydlení 

Alexander. Potýkal jsem se při realizaci projektové dokumentace provádění stavby dle 

vyhlášky 499/2006 Sb. s řadou konstrukčních i technických problémů, které měly ve výsledku 

vliv na architektonickou stránku zadané práce. Mým cílem bylo navrhnout stavbu tak, aby zde 

bylo dosaţeno maximálního pohodlí pro studenty. Projekt v zadaném rozsahu technicky i 

architektonicky je kvalitně zvládnut. 

 

 Pouţitím zvolených technologií, přírodních, stavebních materiálů a vnitřním 

rozloţením stavby jsem vytvořil komfortní objekt slouţící k ubytování studentů, který je 

zároveň šetrný k ţivotnímu prostředí. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba podlahy na terénu I. 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Keramická dlaţba  0,010       1,010  115,0 

   2  Flexibilní lepící tmel  0,005       0,220  1350,0 

   3  Betonová mazanina  0,065       0,270  15,0 

   4  Pojistná PE hydroizolace   0,0001       0,350  800,0 

   5  Rockwool Steprock HD  0,120       0,043  2,0 

   6  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 

   7  Penetrační nátěr  0,002       1,000  2000,0 

   8  Betonový podklad  0,150       0,270  15,0 

   9  Stěrkový násyp  0,100       0,650  15,0 

   10  Zemina původní  1,000       0,700  1,5 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

  Poţadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,44 C 

  dT10 < dT10,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba na povrchu terénu II. 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Podlaha dřevěná  0,010       0,180  157,0 

   2  Flexibilní lepící tmel  0,005       0,220  1350,0 

   3  Betonová mazanina  0,065       0,270  15,0 

   4  Pojistná PE hydroizolace 0,0001       0,350  800,0 

   5  Rockwool Steprock HD  0,120       0,043  2,0 

   6  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 

   7  Penetrační nátěr  0,002       1,000  2000,0 

   8  Betonový podklad  0,150       0,270  15,0 

   9  Stěrkový násyp  0,100       0,650  15,0 

   10  Zemina původní  1,000       0,700  1,5 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 

  

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

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

 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

  Poţadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,76 C 

  dT10 < dT10,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy  

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Silikonová Omítka  0,003       0,870  130,0 

   2  Omítková Penetrace  0,002       1,160  19,0 

   3  Ţelezobetonová Deska  0,200       1,430  23,0 

   4  Anhydritový Litý Potěr  0,050       0,270  15,0 

   5  Emulze Dekprimer  0,002       1,000  2000,0 

   6  Glastek 40 Special  0,0002       0,300  500000,0 

   7  Rockwool Monrock Max E  0,250       0,045  2,95 

   8  Alkorplan 35 176  0,0018       0,160  20000,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 

  

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

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

   

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,070 kg/m2,rok 

  (materiál: Alkorplan 35 176). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,070 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0093 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0537 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna I. 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Silikonová omítka CEMIX  0,003       0,870  130,0 

   2  Omítková pentrace  0,002       1,160  19,0 

   3  Porotherm 44 EKO 0,400       0,106  5,0 

   4  Rockwool Airrock HD  0,100       0,039  8,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 

  

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

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

 

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna II. 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Silikonová omítka CEMIX  0,003       0,870  130,0 

   2  Omítková pentrace  0,002       1,160  19,0 

   3  Porotherm 30 P+D  0,300       0,250  8,0 

   4  Rockwool Airrock HD  0,200       0,039  8,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 

  

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

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

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
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  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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