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1. ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního domu s komerčním 

parterem, administrativou a bydlením na ulici Popská v Opavě v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby.  

V práci se zabývám stavebně technickým řešením části polyfunkčního domu.             

V návaznosti na stavbu jsou navrženy chodníky, terasa a zásobování objektu.  

Pro zadanou specializaci bakalářské práce – architektonický detail byl vypracován 

detail fasády dle zadání konzultanta pro specializaci.  

Podkladem pro vypracování byla studie, dokumentace pro územní rozhodnutí              

a dokumentace pro stavební povolení, které byly vypracovány v rámci Ateliérové tvorby.  

1.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA A OKOLÍ 

Opava je bývalé královské a dnes statutární město v Moravskoslezském kraji. Protéká 

jí řeka Opava. Město má rozlohu 90 km2 a přibližně 60 000 obyvatel. Je průmyslovým             

i kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice okresu. Opava se 

může pyšnit Slezským zemským muzeem, založeným 1. 5. 1814. Je to nejstarší muzeum      

na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice. Město je rodištěm i místem 

posledního odpočinku básníka Petra Bezruče. V Opavě se zachovalo mnoho kulturních 

památek, řada z nich je chráněná státní památkovou péčí "Bílá Opava". 

Zajímavým vývojovým rysem opavského půdorysu je existence dvou náměstí – 

Horního a Dolního, vzájemně propojených nepříliš dlouhou ulicí Mezi trhy. S Horním 

náměstím sousedí třetí rynek, tzv. Rybí trh. 

Mezi významné památky patří například barokní Blücherův palác, obchodní dům Breda, 

kostel Svatého Vojtěcha, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, minoritský klášter               

s kostelem svatého Ducha, barokní Sobkův palác. Na Ostrožné ulici, v budově postavené na 

místě rodného domu Petra Bezruče, byla v roce 1956 otevřena expozice o básníkově životě     

a díle.  
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1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ 

První písemná zpráva o Opavě vychází z osady ležící na křižovatce obchodních cest    

a  je z r. 1195. Opava nebyla hospodářsky rozvinutým městem. Teprve ve druhé polovině     

19. stol. se začal ve Slezsku rozvíjet český národní život a Opava se stala jeho střediskem.    

Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především 

strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv. 

Na Horním náměstí bylo velké množství kaváren a hostinských zařízení: kavárny 

Niedermayerova, Hanselova Springerova, Central, Vídeň, hostince a restaurace U zlaté 

studny, Zlatá hruška, U hnědého koně, U zlatého páva, Modrá hvězda, U zlatého kola,           

U zlatého koně, U zlatého slunce, U zlaté kotvy. 

1.3 INFORMACE O POZEMKU 

Území se nachází v centrální poloze města Opavy, jeden z nejvýznamnějších 

středoměstských prostorů v Opavě, který byl nešetrným způsobem uchopen v 60. a 70. letech 

20. století.  

Uliční blok je ohraničený z jihovýchodní strany ulicí Ostrožná, která je jednou            

z hlavních pěších obchodních ulic ve středu města, z jihozápadní strany ulicí Popská, na 

kterou v západní straně navazuje Rybí trh a ze severovýchodní strany potom blok uzavírá 

Horní náměstí. Z Rybího trhu do řešeného bloku krátce v jeho spodní části vbíhá ulice 

Almužnická, která bude využita po realizaci projektu k vedení dopravy do podzemních garáží 

a pro zásobování. 

Uliční blok je tvořen ze třech stran souvislou uliční zástavbou, ulice Popská je bez 

objektů a blok se zde projevuje zelení stávající nezastavěné vnitřní části bloku. Územím 

prochází v několika směrech hojně využívané pěší trasy. 

Místo plánovaného zřízení nového uličního bloku je přístupné po stávajících místních 

komunikacích ulice Almužnické ze západní strany a ulice Popské z jihozápadní strany. 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 IDENTIFIKACE STAVBY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTO TRVALÉHO POBYTU   

STAVEBNÍKA  

Název stavby:  „Polyfunkční dům s komerčním parterem, administrativou        

a bydlením, ul. Popská v Opavě“ 

Investor:  Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava – 

Město 

Místo stavby (ulice):  Horní náměstí, ulice Popská, ul. Ostrožná, ul. Almužnická, Rybí 

trh, 746 26 Opava  

Parcelní číslo:   243/1-4; 256/1-4,6;  

Katastr:    Opava 

Kraj:     Moravskoslezský 

Zpracovatel:    Radomíra Hyklová  

Vedoucí práce:   Ing. arch. Jan Zelinka  

 

Charakteristika stavby:  

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu s komerčním parterem, 

administrativou a bydlením na ulici Popská v Opavě.  

V 1.NP se nachází 3 butiky a vinárna a dále dvoupodlažní vinotéka, kavárna a butik. 

V 2.NP pak administrativní prostory. 3. a 4. NP jsou určeny k bydlení. Dům má výtah. 

Parkování je řešeno v podzemním parkovišti. Dům zahrnuje 18 bytových jednotek o různých 

velikostech. Nachází se zde byty zejména kategorie 2+kk, 3+kk a 4+kk.  
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2.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

 
Parcelní číslo: 243/1, 2 
Výměra [m2]: 574, 52 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Číslo LV: 168 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: zeleň 
 

Parcelní číslo: 243/3 
Výměra [m2]: 115 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Číslo LV: 593 

Druh pozemku: zeleň 

Způsob využití: ostatní plocha  

 
Parcelní číslo: 256/1 
Výměra [m2]: 775 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Číslo LV: 110 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: ostatní komunikace  
 

 

Parcelní číslo: 256/2, 3, 4 
Výměra [m2]: 98, 179, 642 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Číslo LV: 168 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Budova na parcele: bez čp/če obč. vyb, č.p. 104, č.p. 104 
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Parcelní číslo: 256/6 
Výměra [m2]: 52 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Číslo LV: 168 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: ostatní komunikace 

 

2.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH VÝZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Nebyly provedeny žádné průzkumy na stavbách, pouze vizuální prohlídka zmíněných 

parcel.  

 

napojení na dopravní infrastrukturu  

Vjezd na pozemek je nový z ul. Popská šířky 6,3 m. Zpevnění vjezdu se provede kryt 

v kombinaci asfaltového betonu s betonovou dlažbou. Je určen pro zásobování. 

 

napojení na technickou infrastrukturu    

Zajištění dodávky vody, kanalizace, plynu a elektriky se provede napojením na veřejné 

sítě. 

 

2.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty v projektové dokumentaci a jsou splněny. 

 

2.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků         

na výstavbu. Pozemek je zastavitelný, nachází se v území vymezeném územním plánem.  

Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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2.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 

PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Podmínky regulačního plánu města Opava jsou v souladu s navrhovaným řešením. 

 

2.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Navrhovaná stavba nemá žádné věcné a časové vazby a podmiňovací stavby. 

 

2.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

VÝSTAVBY 

 

             Předpoklad zahájení stavby                    1. 6. 2011 

 

             Předpoklad ukončení stavby                   31. 10. 2012 

 

2.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, 

NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ 

   

Předpokládaná cena Polyfunkčního domu, včetně přípojek, inženýrských sítí a ostatních 

nákladů spojených s výstavbou : 93 000 000 Kč. Cena byla stanovena dle předběžného 

propočtu cenových ukazatelů pro rok 2011. 

 

Zastavěná plocha:                  1 028 m2 

 

Obestavěný prostor:             14 592 m3 

 

Celková plocha pozemků:      2 487 m2  

  

Procento zastavěnosti:               41,3% 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Stavba není kulturní památkou a není v památkové zóně. 

Staveniště bude pouze na pozemcích investora, je zařízeno, uspořádáno a vybaveno 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět. Nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména 

se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen 

v nezbytném rozsahu a době pouze pro příjezd. Po ukončení jejich užívání budou prostory 

uvedeny do původního stavu. 

 

3.1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Novostavba Polyfunkčního domu je schválená územním plánem. Objekt má 

4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.  

Architektonické členění vychází z předpokladu, že stavba bude kombinací skeletu       

a zdiva, fasáda prolomená okenními otvory. 1. NP bude z parku a ul. Popské prosklené, 

v dalších patrech budou velká okna pro krásný výhled na park. Ze dvorní části bude 1.NP 

obloženo obkladem a další NP bude prosvětlení tvořit dvojice úzkých oken nad sebou 

v každém patře. Hlavní vstupy do obchodů, vinárny a kavárny budou z parku,                       

do administrativy a bytů budou ze dvora. Řešení povrchů fasády bude tvořen omítkou.  

Stavba je přístupná z nově navrženého chodníku a z ulice Popská. Nový objekt 

respektuje a navazuje na výšku atiky sousedního objektu.  
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Provozní a dispoziční řešení 

 

1.PP   zázemí vinárny, vinotéky, kavárny, sklepy jednotlivých bytů 

 

1.NP  2 butiky, vinárna, vinotéka, kavárna, butik 

 

2.NP  5 administrativních jednotek, vinotéka, vinárna, butik 

 

3.NP 1 byt 4+kk, 4 byty 2+kk, 4 byty 3+kk 

 

4.NP 1 byt 4+kk, 4 byty 2+kk, 4 byty 3+kk 

 

4.1.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VNĚJSÍCH PLOCH 

 

Projektová dokumentace objektu byla zpracována na základě požadavků stavebníka. 

Řešení bylo konzultováno a schváleno.  

 

Zemní práce  

Z plochy staveniště se provede sejmutí ornice a terénní úpravy. Před zahájením 

výkopových prací zajistí investor vytýčení pozemních inženýrských sítí. Výkopy budou        

po sejmutí ornice vyhloubeny na úroveň základové spáry. Jedná se o provedení výkopů        

pro základové pásy a patky. Hloubka výkopů základových pasů je na úrovni -4,100 oproti 

1.NP, hloubka základových patek je na úrovni -4,250 oproti 1.NP. Stavební jáma se nesmí 

nechat otevřená přes zimu, aby nedošlo k vymrznutí základové spáry.  

 

Základy 

Základy patek se provedou ze zhutněného železobetonu  C 20/25. Budou provedeny 

na podkladním betonu. Základové pásy budou z prostého betonu C 20/25. Současně              

se provede i podkladová betonová deska tl. 100 mm, která bude zespodu zateplená EPS 

Perimetr. Na podkladovou desku se provede hydroizolace – penetrační nátěr deprimer + 

nevyztužená fólie z měkčeného PVC Alkorplan 35034. 

 

Opatření proti vnikání radonu  

Proti účinkům působení radonu navržená izolace Alkorplan 35034.  
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Svislé konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci tvoří monoliticky železobetonový skelet. Rozměry sloupu 

jsou 300 x 300 mm. Vyzdívka obvodového pláště tvoří Porotherm 30 na tepelně izolační 

maltu Porotherm. Na něj je v nadzemní části kotvený kontaktní zateplovaný systém, tepelná 

izolace ISOVER EPS 50Z tloušťky 150 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z Porotherm 

tvárnic 30 AKU P + D na maltu Porotherm. Příčky mezi obytnými pokoji jsou provedeny 

z Porotherm 115 AKU na maltu Porotherm a příčky mezi obytnými pokoji a příslušenstvím 

bytu jsou vyzděny z Porotherm 8 na maltu Porotherm.   

Konstrukční výška v 1.NP je 4 500 mm, v ostatních podlažích 3 000 mm.  

Schodišťový prostor s výtahem je vyzděný z cihel plných na maltu cementovou.   

 

Vodorovné konstrukce  

 Stropy jsou navrženy jako železobetonová monolitická jednostranně vyztužená deska 

tl. 200 mm .  Stropními deskami budou ve všech podlažích procházet na čtyřech místech 

instalační šachty o rozměrech 850 x 250 mm. Taktéž bude stropní deskou ve všech podlažích 

procházet výtahová šachta.  

Dále jsou navrženy stropní průvlaky o rozměrech 300 x 500 mm, které probíhají 

v příčném i podélném směru. Viz. výkres č. 6 - Výkres tvaru stropu 

 Překlady nad dveřními otvory jsou navrženy ze systému Porotherm 7. Více viz. výkres 

č. 4 - Půdorys 3. NP. 

 

Zastřešení 

Střecha je navržena jako jednoplášťová, plochá, nepochůzí. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří železobetonová stropní deska tl. 300 mm. Na ní bude provedeno toto vrstvení: 

 - Parozábrana – Bitalbit S 

 - Asfaltový nátěr za horka – AOSI 

- TI DEKTRADE – spádové klíny polydek EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem                

typu S tl. 200 – 400 mm 

- HI – SBS modifikovaný asfaltový pás S – ELASTEK 40 speciál dekor 

 

Odvodnění střechy se provede střešní vpustí, které se svede uvnitř budovy. Profil 

odpadní trouby je 150 mm. 

.  
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Podlahy a podlahové konstrukce – skladby  

 

Skladba podlahy S1 

Dlažba teraco tl. 25 mm 

Lepící pasta CIMSEC tl. 5 mm 

Betonová mazanina se svařovanou síti tl. 35 mm 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Skladba podlahy S2 

Plovoucí podlaha + mirelon tl. 10 mm 

Prostý beton + kari síť 150x150x4  tl. 50 mm 

Pomocná vrstva – pás PVC 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Skladba podlahy S3 

Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 

Prostý beton + kari síť 150x150x4  tl. 50 mm 

Pomocná vrstva – pás PVC 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

 Schodiště je dvouramenné řešené jako železobetonová monolitická jednostranně 

vyztužená deska. Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm, po obou stranách ramene jsou 

navrženy madla ve výšce 900 mm. Počet stupňů v rameni je 9, jeden stupeň má rozměr         

300 x 170 mm. Šířka podesty je 1 200 mm. V místě zrcadla je navržený výtah. Rozměr 

prostoru pro výtah je 1 300 x 2 400 mm.   

 

Úprava povrchů vnitřních  

Úpravy vnitřních povrchů závisí na funkcích jednotlivých prostor. Kuchyně, 

kuchyňské kouty a hygienické prostory jsou opatřeny keramickým obkladem. Omítky zdí          

a stropů jsou vápenosádrové bílé.  
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Úprava povrchů vnějších 

Obvodové zdivo Porotherm 30  P+D je opatřen kontaktním zateplovacím systémem, 

který je připevněn pomocí hmoždinek EJOT IDK – T plastový trn. Omítka Baumit open top 

je vyztužená Baumit armovací tkaninou – barva: Princess 3009.   

Z dvorní části bude v 1.NP proveden obklad z fasádních desek SILBONIT, barva 

Lavagna. 

 

Výplně otvorů  

Dveře - v celém objektu budou dveře vnitřní dřevěné v ocelové zárubni. 

   Podrobné informace viz. výpis truhlářských výrobků. 

Okna – jsou navržena hliníková s izolačním dvojsklem. 

  Podrobné informace viz. výpis hliníkových výrobků. 

V 1.NP od parku bude na výkladec použit hliníkový rám s izolačním dvojsklem. 

  

Izolace proti vodě  

Na podkladovou betonovou desku tl. 100 mm, která bude zespodu zateplená EPS 

Perimetr se provede hydroizolace – penetrační nátěr deprimer + nevyztužená fólie                     

z měkčeného PVC Alkorplan 35034. 

 

Tepelné izolace 

Základová deska je zateplená EPS Perimetr tl. 100 mm. Zateplení budovy                   

je provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolaci z desek EPS tl. 150 mm.  

Na stropě v posledním podlaží je vložená tepelná izolace POLYDEK – spádové klíny 

tl. 200 – 400 mm, které jsou součástí střešní konstrukce. 

Do podlahy je navržena tepelná izolace, která plní zároveň funkcí zvukové izolace - 

ISOVER EPS Rigifloor 4 000.  

 

Klempířské práce 

Klempířské výrobky jsou součásti navrhované stavby. Patří zde: oplechování parapetu, 

oplechování atiky, oplechování výlezu na střechu.  

Podrobné informace viz. výpis klempířských výrobků. 
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Zámečnické práce 

Zámečnické výrobky jsou součásti navrhované stavby. Patří zde: dvířka do instalační 

šachty, výlez na střechu, střešní vpusť, zábradlí vnitřního schodiště.  

Podrobné informace viz. výpis zámečnických výrobků. 

 

3.1.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 

napojení na dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je nový z ul. Popská šířky 6,3 m. Zpevnění vjezdu se provede kryt 

v kombinaci asfaltového betonu s betonovou dlažbou. Je určen pro zásobování. 

  

napojení na technickou  infrastrukturu     

Zajištění dodávky vody, kanalizace, plynu a elektriky se provede napojením na veřejné 

sítě, které vedou ulici Popská. Přípojky budou přivedeny do technické místnosti v 1.PP. 

Z technické místnosti se povede rozvod do celého objektu. Podrobné řešení není předmětem 

bakalářské práce.  

 

3.1.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK 

STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM 

A SVÁŽNÉM ÚZEMÍ 

 

Řešené území je napojeno na přilehlou komunikací ul. Popská.  

Parkovací místa pro obyvatelé domu bude v podzemním parkovišti, které je navrženo 

pod přilehlým parkem. Parkoviště není předmětem bakalářské práce.  

Docházková vzdálenost na autobus a vlak je do 10 minut, na MHD do 3 minut.  

Hlavní vstupy do obchodů, vinárny a kavárny budou z parku, do administrativy a bytů 

budou ze dvora.  
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3.1.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

 

Negativní účinky stavby a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 

komunikací a zastínění budov, nepřekračují  limity uvedené v příslušných předpisech. 

 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel musí zajistit  

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 

do 6,00 hod. musí být dodržován noční klid. 

 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad 

bude tříděn a odvážen na skládku. 

 

Odpad z provozu objektu je tříděn, ukládán  do popelnicových nádob nebo kontejnérů 

nebo plastových pytlů a jeho svoz je zajištěn příslušnou obcí nebo městem dle konkrétního 

místa organizací, která zajišťuje likvidaci domovního a komunálního odpadu. Splaškové vody 

jsou svedeny do kanalizace. 

 

3.1.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

 

Celý objekt je řešený jako bezbariérový. Vstupy do objektů jsou řešeny s maximálním 

převýšením 20 mm. Objekt je vybaven výtahem. U dvoupodlažní kavárny a vinotéky             

je zajištěn převoz invalidů na vozíku přes výtah do bytů na mezipodestu a vstup do 2.NP 

daného podniku.  V kavárně, vinárně i vinotéce je navrženo sociální zařízení pro tělesně 

postižené. Všechny dveře jsou bez prahů.   

 

3.1.7 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ 

JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

 Průzkumy geotechnického a radonového průzkumu bude dodáno projektantům 

v řádném termínu odbornou firmou. 
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3.1.8 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 

REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

 

 Pro vytyčení stavby byl použit snímek z katastrální mapy a polohové body č. 774 a      

č. 765. Mezi body se vytvořila přímka, od ní se vytyčily jednotlivé body objektu.  

Viz. výkres č. 2 – Vytyčovací situace. 

 

3.1.9 ROZDĚLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

 

 Z provozního hlediska se jedná o čtyři funkční celky. Každý samostatný celek má v 1. 

NP odbytový prostor, v 2.NP administrativu nebo druhé podlaží odbytového prostoru             

a v 3.NP a 4.NP jsou byty. Každý celek má své schodiště a výtah.  

 Dle zadání bakalářské práce se zabývám pouze dvěmi funkčními celky, každý z nich 

má schodišťový prostor s výtahem.  

 

1.funkční celek 

1.PP – chodba, sklad, šatna zaměstnanců, výlevka, předsíň, wc, technická místnost, 4 sklepy. 

1.NP – vinotéka, wc muži, wc ženy, wc invalidi, přípravna jídel 

2.NP – vinotéka, wc muži, wc ženy, wc invalidi 

3.NP – byt 3+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj 

 byt 2+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice 

4.NP – byt 3+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj 

 byt 2+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice 

 

2.funkční celek 

1.PP – chodba, sklad, šatna zaměstnanců, výlevka, předsíň, wc, technická místnost, 4 sklepy. 

1.NP – kavárna, wc muži, wc ženy, wc invalidi, přípravna jídel, butik,výlevka, předsíň, wc 

2.NP – kavárna, butik 

3.NP – byt 3+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj 

 byt 2+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice 

4.NP – byt 3+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj 

 byt 2+kk - wc, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice 
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3.1.10 STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 

STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO 

JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny           

ve vyhlášce 137/1998 Sb.,o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek 

491/2006 a 502/2006 Sb., resp.vyhlášky č.501/2006 Sb. 

 

3.1.11 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle zákona č.309/2006 Sb.  

 

3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

 

Stavba  je navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena 

během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit : 

 

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může 

narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které 

vede ke snížení trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace nosné konstrukce, 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
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3.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

 

Tuto problematiku řeší samostatný požární projekt. 

 

3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, 

které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu  na okolí. 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti                

a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje.  

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk        

a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje 

noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích      

a stavbách. 

3.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 

nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 
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3.6 OCHRANA PROTI HLUKU  

 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba  zajišťuje, aby hluk      

a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí 

noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích      

a stavbách. 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 

 

3.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Nová budova je navržena a provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání 

byla co nejnižší. 

 

Tepelně technické vlastnosti budovy, jejich nových částí jsou v souladu s normovými 

hodnotami.  

 

3.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ, POHYBU A ORIENTACE   

 

Celý objekt je řešený jako bezbariérový. Vstupy do objektů jsou řešeny s maximálním 

převýšením 20 mm. Objekt je vybaven výtahem. O dvoupodlažní kavárny a vinotéky             

je zajištěn převoz invalidů na vozíku přes výtah do bytů na mezipodestu a vstup do 2.NP 

daného podniku.  V kavárně, vinárně i vinotéce je navrženo sociální zařízení pro tělesně 

postižené. Všechny dveře jsou bez prahů.   

 

3.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Stavba je  chráněna hydroizolacemi proti zemní  vlhkosti a povětrnostními vlivy, celý 

objekt a jeho nové části jsou opatřeny tepelnými izolacemi  v souladu s normovými 

hodnotami. 
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3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA  

 

V objektu se nenacházejí prostory vhodné pro využití CO. 

 

3.11INŽENÝRSKÉ STAVBY  

 

3.11.1 ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Splašková i dešťová kanalizace se provede napojením na veřejné sítě, které vedou ulici 

Popská. Přípojky budou přivedeny do technické místnosti v 1.PP. Z technické místnosti          

se povede rozvod do celého objektu. Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

3.11.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

 Zajištění dodávky vody se provede napojením na veřejné sítě, které vedou ulici 

Popská. Přípojky budou přivedeny do technické místnosti v 1.PP. Z technické místnosti        

se povede rozvod do celého objektu. Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

3.11.3 ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

 

 Zajištění dodávky elektriky se provede napojením na veřejné sítě, které vedou 

ulici Popská. Přípojky budou přivedeny do technické místnosti v 1.PP. Z technické místnosti 

se povede rozvod do celého objektu. Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

3.11.4 ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 

Komunikace pro zásobování objektu bude napojena na ulici Popská. Podzemní 

parkování je přilehlé k navrhovanému objektu – není řešením bakalářské práce.  
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3.11.5 POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH 

ÚPRAV 

 

Nezastavěné části pozemků budou vysazeny zelení, bude provedena sadová úprava     

a vybudovány vodní plochy. Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. Pro návštěvníky 

parku budou zřízeny lavičky. 

 

3.11.6 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

 

3.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

4. SITUACE STAVBY 
 

Je doloženo samostatně v přílohách. 

 

5. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

5.1 stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové  

dokumentace 

Jsou doloženy samostatně.  

 

5.2 průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není předmětem bakalářské práce. 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stěna 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
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 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,003       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300  0,270  8,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   4  Baumit termo omítka 0,003       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4439 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Železobeton  0,300       1,580  29,0 
   3  Bitalbit S  0,003       0,160  20000,0 
   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,200       0,034  40,0 
   5  Elastek 40 Speciál dekor  0,008       0,210  3150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,180 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0101 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba Teraco  0,025       1,010  200,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo  0,005       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 2  0,070       1,300  20,0 
   4  Alkorplan 35 177  0,002       0,160  20000,0 
   5  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   6  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 

6. ZÁSADY ORCHANIZACE VÝSTAVBY 
6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

6.1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ,  

    

Staveniště je zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Pro ukládání materiálu budou  

sloužit stávající plochy na pozemku investora. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen              

v nezbytném rozsahu a době pouze pro příjezd. Po ukončení jejich užívání budou prostory  

uvedeny do původního stavu. 

 

6.1.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 

 

6.1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ APOD. 

 

Srážkové, odpadní a technologické vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Bude 

využívat provizorního napojení na vedení nízkého napětí s měřením spotřeby. Napojení 

staveniště na zdroj vody bude realizováno provizorní přípojkou s měřením spotřeby vody. 
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6.1.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 

Nebude docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem 

na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům,         

k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 

6.1.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ, 

 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen 

v nezbytném rozsahu a době a to jen pro příjezd a přísun materiálu. Po ukončení jejich 

používání budou uvedeny do původního stavu. 

 

6.1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

 

Pro ukládání materiálu budou  sloužit stávající plochy na pozemku investora. 

Jako šatny budou použity buňky. 

 

6.1.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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6.1.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STANOVIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ 

DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Stavba bude prováděna dle projektu a na základě závazných právních předpisů a norem. 

Jde o vyhlášku č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

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

na staveništích. 

 

6.1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, 

které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu  na okolí. 

 

6.1.10 ORIENTAČNÍ LHŮTY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

 

Předpoklad zahájení stavby                        1. 6. 2011 

 

Předpoklad ukončení stavby                   31. 10. 2012 

 

6.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

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

 

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

a výjezdů na staveniště  a odvodnění staveniště 

 

Staveniště je zakresleno ve výkrese situace v části C.Situace stavby.  
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7. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

 
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby jsou zpracovány pro jednotlivé 

objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: 

 

7.1 POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 

7.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

7.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

7.1.1.1.1 ÚČEL OBJEKTU 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu s komerčním parterem, 

administrativou a bydlením na ulici Popská v Opavě.  

 

7.1.1.1.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ 

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Novostavba Polyfunkčního domu je schválená územním plánem. Objekt má                

4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.  

Architektonické členění vychází z předpokladu, že stavba bude kombinací skeletu       

a zdiva, fasáda prolomená okenními otvory. 1. NP bude z parku a ul. Popské prosklené, 

v dalších patrech budou velká okna pro krásný výhled na park. Ze dvorní části bude 1.NP 

obloženo obkladem a další NP bude prosvětlení tvořit dvojice úzkých oken nad sebou 

v každém patře. Hlavní vstupy do obchodů, vinárny a kavárny budou z parku,                       

do administrativy a bytů budou ze dvora. Řešení povrchů fasád bude tvořen omítkou.  

Stavba je přístupná z nově navrženého chodníku a z ulice Popská. Nový objekt 

respektuje a navazuje na výšku atiky sousedního objektu.  

 

 



 27 

 

Provozní a dispoziční řešení 

 

1.PP   zázemí vinárny, vinotéky, kavárny, sklepy jednotlivých bytů 

 

1.NP  2 butiky, vinárna, vinotéka, kavárna, butik 

 

2.NP  5 administrativních jednotek, vinotéka, vinárna, butik 

 

3.NP 1 byt 4+kk, 4 byty 2+kk, 4 byty 3+kk 

 

4.NP 1 byt 4+kk, 4 byty 2+kk, 4 byty 3+kk 

 

Vstupy do objektu jsou bezbariérové, objekt je řešen jako bezbariérový. 

 

7.1.1.1.3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ 

PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

Zastavěná plocha:                  1 028 m2 

 

Obestavěný prostor:             14 592 m3 

 

Celková plocha pozemků:      2 487 m2  

  

Procento zastavěnosti:               41,3% 
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7.1.1.1.4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, 

JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU 

A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

Projektová dokumentace objektu byla zpracována na základě požadavků stavebníka. 

Řešení bylo konzultováno a schváleno.  

 

Zemní práce  

Z plochy staveniště se provede sejmutí ornice a terénní úpravy. Před zahájením 

výkopových prací zajistí investor vytýčení pozemních inženýrských sítí. Výkopy budou        

po sejmutí ornice vyhloubeny na úroveň základové spáry. Jedná se o provedení výkopů       

pro základové pásy a patky. Hloubka výkopů základových pasů je na úrovni -4,100 oproti 

1.NP, hloubka základových patek je na úrovni -4,250 oproti 1.NP. Stavební jáma se nesmí 

nechat otevřená přes zimu, aby nedošlo k vymrznutí základové spáry.  

 

Základy 

Základy patek se provedou ze zhutněného železobetonu  C 20/25. Budou provedeny 

na podkladním betonu. Základové pásy budou z prostého betonu C 20/25. Současně              

se provede i podkladová betonová deska tl. 100 mm, která bude zespodu zateplená EPS 

Perimetr. Na podkladovou desku se provede hydroizolace – penetrační nátěr deprimer + 

nevyztužená fólie z měkčeného PVC Alkorplan 35034. 

 

Opatření proti vnikání radonu  

Proti účinkům působení radonu navržená izolace Alkorplan 35034.  

 

Svislé konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci tvoří monoliticky železobetonový skelet. Rozměry sloupu 

jsou 300 x 300 mm. Vyzdívka obvodového pláště tvoří Porotherm 30 na tepelně izolační 

maltu Porotherm. Na něj je v nadzemní části kotvený kontaktní zateplovaný systém, tepelná 

izolace ISOVER EPS 50Z tloušťky 150 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z Porotherm 

tvárnic 30 AKU P + D na maltu Porotherm. Příčky mezi obytnými pokoji jsou provedeny 

z Porotherm 115 AKU na maltu Porotherm a příčky mezi obytnými pokoji a příslušenstvím 

bytu jsou vyzděný z Porotherm 8 na maltu Porotherm.   

Konstrukční výška v 1.NP je 4 500 mm, v ostatních podlažích 3 000 mm.  
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Schodišťový prostor s výtahem je vyzděný z cihel plných na maltu cementovou.   

 

Vodorovné konstrukce  

 Stropy jsou navrženy jako železobetonová monolitická jednostranně vyztužená deska 

tl. 200 mm.  Stropními deskami budou ve všech podlažích procházet na čtyřech místech 

instalační šachty o rozměrech 850 x 250 mm. Taktéž bude stropní deskou ve všech podlažích 

procházet výtahová šachta.  

 Dále jsou navrženy stropní průvlaky o rozměrech 300 x 500 mm, které probíhají 

v příčném i podélném směru. Viz. výkres č. 6 - výkres tvaru stropu.   

  

 Překlady nad dveřními otvory jsou navrženy ze systému Porotherm 7. Vice viz. výkres 

č. 4 – Půdorys 3. NP. 

 

Zastřešení 

Střecha je navržena jako jednoplášťová, plochá, nepochůzí. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří železobetonová stropní deska tl. 300 mm. Na ní bude provedeno toto vrstvení: 

 - Parozábrana – Bitalbit S 

 - Asfaltový nátěr za horka – AOSI 

- TI DEKTRADE – spádové klíny polydek EPS s nakaširovaným asfaltovým pásem                

typu S tl. 200 – 400 mm 

- HI – SBS modifikovaný asfaltový pás S – ELASTEK 40 speciál dekor 

 

Odvodnění střechy se provede střešní vpustí, které se svede uvnitř budovy. Profil 

odpadní trouby je 150 mm 

.  

Podlahy a podlahové konstrukce – skladby  

 

Skladba podlahy S1 

Dlažba teraco tl. 25 mm 

Lepící pasta CIMSEC tl. 5 mm 

Betonová mazanina se svařovanou síti tl. 35 mm 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 
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Skladba podlahy S2 

Plovoucí podlaha + mirelon tl. 10 mm 

Prostý beton + kari síť 150x150x4  tl. 50 mm 

Pomocná vrstva – pás PVC 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

  

Skladba podlahy S3 

Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 

Prostý beton + kari síť 150x150x4  tl. 50 mm 

Pomocná vrstva – pás PVC 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

 Schodiště je dvouramenné řešené jako železobetonová monolitická jednostranně 

vyztužená deska. Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm, po obou stranách ramene jsou 

navrženy madla ve výšce 900 mm. Počet stupňů v rameni je 9, jeden stupeň má rozměr           

300 x 170 mm. Šířka podesty je 1 200 mm. V místě zrcadla je navržený výtah. Rozměr 

prostoru pro výtah je 1 300 x 2 400 mm.   

 

Úprava povrchů vnitřních  

Úpravy vnitřních povrchů závisí na funkcích jednotlivých prostor. Kuchyně, 

kuchyňské kouty a hygienické prostory jsou opatřeny keramickým obkladem. Omítky zdí           

a stropů jsou vápenosádrové bílé.  

 

Úprava povrchů vnějších 

Obvodové zdivo Porotherm 30  P+D je opatřen kontaktním zateplovacím systémem, 

který je připevněn pomocí hmoždinek EJOT IDK – T plastový trn. Omítka Baumit open top 

je vyztužená Baumit armovací tkaninou – barva: Princess 3009.   

Z dvorní části bude v 1.NP proveden obklad z fasádních desek SILBONIT, barva 

Lavagna. 
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Výplně otvorů  

Dveře - v celém objektu budou dveře vnitřní dřevěné v ocelové zárubni. 

   Podrobné informace viz. výpis truhlářských výrobků. 

Okna – jsou navržena hliníková s izolačním dvojsklem. 

  Podrobné informace viz. výpis hliníkových výrobků. 

V 1.NP od parku bude na výkladec použit hliníkový rám s izolačním dvojsklem. 

  

Izolace proti vodě  

Na podkladovou betonovou desku tl. 100 mm, která bude zespodu zateplená EPS 

Perimetr se provede hydroizolace – penetrační nátěr deprimer + nevyztužená fólie                   

z měkčeného PVC Alkorplan 35034. 

 

Tepelné izolace 

Základová deska je zateplená EPS Perimetr tl. 100 mm. Zateplení budovy                    

je provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolaci z desek EPS tl. 150 mm.  

Na stropě v posledním podlaží je vložená tepelná izolace POLYDEK – spádové klíny 

tl. 200 – 400 mm, které jsou součástí střešní konstrukce. 

Do podlahy je navržena tepelná izolace, která plní zároveň funkcí zvukové izolace - 

ISOVER EPS Rigifloor 4 000.  

 

Klempířské práce 

Klempířské výrobky jsou součásti navrhované stavby. Patří zde: oplechování parapetu, 

oplechování atiky, oplechování výlezu na střechu.  

Podrobné informace viz. výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické práce 

Zámečnické výrobky jsou součásti navrhované stavby. Patří zde: dvířka do instalační 

šachty, výlez na střechu, střešní vpusť, zábradlí vnitřního schodiště.  

Podrobné informace viz. výpis zámečnických výrobků. 
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7.1.1.1.5 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stěna 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,003       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300  0,270  8,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   4  Baumit termo omítka  0,003       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4439 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,003       0,800  12,0 
   2  Železobeton 2  0,300       1,580  29,0 
   3  Bitalbit S  0,003       0,160  20000,0 
   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,200       0,034  40,0 
   5  Elastek 40 Speciál dekor  0,008       0,210  3150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,180 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0101 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba teraco 0,025       1,010  200,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo   0,005       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 2  0,070       1,300  20,0 
   4  Alkorplan 35 177  0,002       0,160  20000,0 
   5  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   6  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 

7.1.1.1.6 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA 

VÝSLEDKY INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉHO A  

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

 

Základové podmínky jsou vhodné pro založení objektu. Základová konstrukce byla 

navržena v podobě základových pásů a základových patek. 

 

7.1.1.1.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 

 

Negativní účinky stavby a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 

komunikací a zastínění budov, nepřekračují  limity uvedené v příslušných předpisech. 

 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel musí zajistit  

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 

do 6,00 hod. musí být dodržován noční klid. 
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Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad 

bude tříděn a odvážen na skládku. 

 

Odpad z provozu objektu je tříděn, ukládán  do popelnicových nádob nebo kontejnérů 

nebo plastových pytlů a jeho svoz je zajištěn příslušnou obcí nebo městem dle konkrétního 

místa organizací, která zajišťuje likvidaci domovního a komunálního odpadu. Splaškové vody 

jsou svedeny do kanalizace. 

 

7.1.1.1.8 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Vjezd na pozemek je nový z ul. Popská šířky 6,3 m. Zpevnění vjezdu se provede kryt 

v kombinaci asfaltového betonu s betonovou dlažbou. Je určen pro zásobování. 

 

7.1.1.1.9 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPATŘENÍ 

Stavba je  chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a povětrnostními vlivy, celý 

objekt a jeho nové části jsou opatřeny tepelnými izolacemi  v souladu s normovými 

hodnotami. 

Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. o požadavcích na zajištění radiační 

ochrany – hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)v měřených místnostech jsou nižší než 

směrná hodnota 400Bq/m³ 

(§95, odst. 1a, vyhl. 307/02 Sb.). 

 

 

7.1.1.1.10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků    

na výstavbu, nachází se v území vymezeném územním plánem. 
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7.1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

Doloženo v samostatné příloze. 

 

01 Koordinační situace 

02 Vytyčovací situace 

03 Výkres základů 

04 Půdorys 3.NP 

05 Řez A-A 

06 Výkres tvaru stropu 

07 Výkres konstrukce střechy 

08 Pohled 

09 Pohled 

10 Vizualizace 

11 Výpis truhlářských výrobků 

12 Výpis klempířských výrobků 

13 Výpis zámečnických výrobků 

14 Výpis plastových výrobků 

15 Výpis hliníkových výrobků 

16 Architektonický detail 

 

7.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

7.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

7.2.1.1 POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 

STAVBY, VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU 

NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY 

 

Stavba je provedena jako železobetonový monolitický skelet, základové patky jsou 

z železobetonu, základové pásy z prostého betonu, hydroizolace, obvodové zdivo Porotherm, 

stropy železobetonové monolitické, schodiště železobetonové, střecha plochá jednoplášťová, 

vše se zateplením.  
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7.2.1.2 NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ 

KONSTRUKČNÍ PRVKY 

 

Stavba je navržena z nezávadných a certifikovaných materiálů. 

 

7.2.1.3 HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH 

ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH  PŘI NÁVRHU NOSNÉ 

KONSTRUKCE 

 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj.klimatické, užitné apod. 

 

7.2.1.4 NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, 

KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH 

POSTUPŮ 

 

Projektová dokumentace neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební řešení. 

 

7.2.1.5 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY 

MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, 

PŘÍPADNÉ SOUSEDNÍ STAVBY 

 

V projektové dokumentaci jsou použity standardní materiály, kde jednotlivé stavební   

a technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. Běžné standardní stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách 

s tím související. 

 

7.2.1.6 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A 

PODCHYCOVACÍCH A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI 

PROSTUPŮ 

 

Bourací práce se na stavbě nebudou provádět. 
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7.2.1.7 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ 

 

Před zakrytím konstrukcí (základová spára, izolace spodní stavby, konstrukce stropů) 

budou pozvány dotčené osoby a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

7.2.1.8 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH 

PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 

 

Viz. seznam použitých parametrů. 

 

7.2.1.9 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ 

DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

7.3 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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8. ZÁVĚR  

 
 V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem Polyfunkčního domu dle vyhlášky         

č. 499/2006 Sb. Byla provedena projektová dokumentace Polyfunkčního domu s komerčním 

parterem, administrativou a bydlením na ul. Popská v Opavě esteticky a technicky. 

Vypracovaná projektová dokumentace je v rozsahu, který odpovídá bodu A. 1. přílohy 

č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

9. PODĚKOVÁNÍ 
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zkušeností z oblasti stavitelství a architektury od raných fází návrhu až po finální vypracování 

bakalářské práce.  

Dále chci poděkovat Ing. Miloslavovi Šindelovi za rozsáhlé konzultace při technickém 

řešení projektu. 
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LEGISLATIVA 
 

Vyhlášky a zákony: 

 

· 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

· 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

· 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

· 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
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Normy:  

 

· ČSN 73 05 32 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

· ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
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PŘÍLOHA : TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 
 

 

 

 


