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1. ÚVOD 

Cílem řešení bakalářské práce je novostavba „Rehabilitační a wellnes centrum – 

Almužnická ulice v Opavě“ je vypracování části projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Řešený objekt je umístěn v historickém centru města Opava a je součástí návrhu 

rekonstrukce vnitrobloku za obchodním centrem Slezanka řešeného v předmětu Ateliérová 

tvorba III. 

 

Hlavní myšlenkou bylo na území za obchodním centrem Slezanka vytvořit novou ulici, 

která rozděluje řešené území na dva celky (vnitrobloky, jeden komerčně zábavní a druhý 

klidový). Uvnitř nově vzniklého klidového vnitrobloku, jehož součástí je i řešená stavba, 

vzniká prostor pro vytvoření nového parku a klidové veřejné zóny spojené s vytvořenou 

novou ulici a ulici Almužnickou 5 průchody. Kvůli husté okolní zástavbě a špatnému 

dopravnímu napojení je parkoviště vsunuto pod objem celého návrhu do jednoho podzemního 

podlaží. Toto parkoviště jen částečně zasahuje do řešeného objektu. 

 

Rozsah bakalářské práce byl zaměřen na vybranou část v rámci klidového vnitrobloku         

a to Rehabilitační a wellnes centrum. Zbylé části hotel, bytové jednotky a menší občanská 

vybavenosti nebyly předmětem řešení bakalářské práce. Objekt je umístěn v jihozápadní části 

řešeného území a byl navrhován s ohledem na jeho umístění v historickém centru, respektující 

historickou zástavbu.  

 

 Bakalářská práce navazuje na školní projety. Její obsah tvoří textová a grafická část. 

Textová část obsahuje průvodní a technickou zprávu. Grafická část obsahuje část 

dokumentace k provedení stavby vypracované podle zadání bakalářské práce včetně 

charakteristických vizualizací, katalogové listy použitých specifických prvku stavby               

a zejména architektonický detail fasády. 

 

Bakalářská práce je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci stavby 

stavebního zákona. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Charakteristika města Opavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 1 – poloha města Opavy v České republice 

 

Opava je bývalé královské a zemské město; od roku 1850 až do roku 1948, poté opět 

od roku 1990 statutární město. Dnes Opava náleží k Moravskoslezskému kraji. Město leží         

v úrodném údolí v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Je ohraničeno na jihozápadě výběžky 

Nízkého Jeseníku, východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Většina území města 

Opavy leží ve Slezsku. Město Opava má s okolím okolo 70 tisíc obyvatel, samotné město má 

s městskými částmi skoro 60 tisíc obyvatel. Střední nadmořská výška (centrum města) je 257 

m n. m. Průmyslová revoluce v 19. století přinesla v Opavě především rozvoj strojírenského, 

textilního, potravinářského, papírenského průmyslu a výrobu léčiv (dnes firma TEVA), díky 

kterým se Opava stala známa po celém světě. [1] 

 

Statutární město Opava je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým 

významem přesahuje hranice okresu. Město má jedinečnou historickou atmosféru, ale také 

bohaté kulturní vyžití. Nabízí také všestranné sportovní vyžití. Opava je sídlem Slezské 

univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, 

založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům       

v republice (expozice přírody a historie Slezska, vývoj životního stylu a umění od gotiky            

po současnost). V Opavě sídlí též Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu 

Akademie věd ČR. [1] 
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2.2 Historie města Opavy 

 

První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované 

podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. [1]  

 

Jádro osídlení se koncentrovalo na křižovatce obchodních cest v areálu Horního 

náměstí a rozšiřovalo se podél nich do ulice Mezi trhy a západní části Dolního náměstí. 

Původní opevnění města bylo tvořeno patrně pouze příkopem a zemními valy opatřenými 

dřevěnou palisádou, později byly vystavěny kamenné hradby přerušené na třech místech 

městskými branami – Jaktařskou, Ratibořskou a Hradeckou (obr. č. 2). Kromě již zmíněných 

dvou náměstí existoval v té době ještě tržní prostor – Dobytčí trh – v místech dnešní 

Masarykovy ulice. V prostoru Horního náměstí, v místech pozdější Hlásky, vznikl v roce 

1327 kupecký dům, nejstarší obchodní centrum města. Ve městě byla od konce 13. století 

mincovna, na jejímž místě byl v 80. letech 20. století vybudován moderní hotel Koruna. 

Opavské Přemyslovce na opavském vévodském trůně vystřídal syn krále Jiřího z Poděbrad, 

Viktorin, který byl posléze donucen ustoupit nárokům syna uherského krále Matyáše, Jana 

Korvína. Po smrti Matyášově se však neudržel ani on a Opavské vévodství bylo podřízeno 

přímo českým králům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 2 – opevnění města Opavy, J. Gebauer, P.Šrámek: Náměstí a ulice města Opavy, 

obálka knihy 
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V 16. století byla Opava silně zasažena reformací a většina obyvatel náležela                    

v   předbělohorském období k protestantům. Za třicetileté války byla Opava v roce 1626 bez 

boje vydána žoldnéřům dánského krále, několikrát byla obsazena i Švédy. Velkou pohromu 

znamenal pro Opavu požár v roce 1689. V roce 1625 byl do Opavy povolán jezuitský řád           

a o pět let později zde bylo založeno jezuitské gymnázium. Jezuitská kolej ve Sněmovní ulici 

byla v letech 1711–1723 přestavěna do barokní podoby, po zrušení jezuitského řádu v roce 

1773 připadla stavům. Při gymnáziu bylo v roce 1814 založeno muzeum, dnes Slezské 

zemské muzeum, nejstarší na území českého státu. Od roku 1853 budova sloužila zemskému 

sněmu, v současnosti je sídlem Zemského archívu. [2] 

 

Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla 

Opava hlavním městem rakouského Slezska. Až do vzniku země Moravskoslezské v r. 1928 

byla Opava sídlem zemských úřadů. [1] V roce 1825 byl vybudován pivovar, v polovině 19. 

století vznikly na Jaktařském předměstí dva cukrovary. Významným impulsem pro rozvoj 

průmyslu bylo otevření železničního spojení v rámci Severní dráhy Ferdinandovy v roce 

1855. V roce 1883 bylo v Opavě založeno české gymnázium. Teprve ve druhé polovině 19. 

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

Skutečný rozvoj českého uvědomění a české kultury přinesl teprve vznik Československé 

republiky v roce 1918.  

 

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

žup. Ve 2. světové válce bylo město osvobozeno ve dnech 22. – 24. 4. 1945, avšak za velmi 

těžkých ztrát. Bylo zničeno téměř z jedné třetiny, nepracovala ani jediná továrna. Německé 

obyvatelstvo bylo odsunuto a město změnilo nejen svůj vzhled, ale i národnostní ráz. Již         

v říjnu 1945 zahájila činnost stálá profesionální česká scéna Slezského národního divadla            

v Opavě. V roce 1948 byl v Opavě zřízen Slezský studijní ústav, dnes součást Slezského 

zemského muzea. [1] 
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2.3  Významné památky 

Architekturu už zdálky reprezentuje množství opavských věží. Ta nejstarší patří 

konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie ostravsko-opavské diecéze (obr. č. 3) Proboštský farní 

chrám s výrazným opěrným obloukem, jehož stavebníkem byl řád Německých rytířků,           

je nejpozoruhodnější opavskou gotickou architekturou. Tato významná slezská cihlová 

gotická stavba, jež je založena na kombinaci neomítnutého cihlového zdiva a kamennými 

detaily, tvoří zároveň i urbanistickou dominantu města. Pak plno dalších převážně                        

ze zbarokizovaných sakrálních staveb, i sv. Hedvika (obr. č. 4) s kubistickou věží a pohnutým 

osudem šedesáti let mezi jejím dokončením a vysvěcením.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 3 - Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 4 - Kostel sv. Hedviky 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Opava_-_katedr%C3%A1la_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sv_hedvika.JPG
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obr. č. 5 - Městská radnice s věží Hláska 

 

 

Ale nejen chrámy jsou v Opavě stavitelskými šperky, i paláce (barokní Blücherův 

palác, barokní Sobkův palác) (obr. č. 6,7), školy, banky, vily vyvolávají obdiv. V okolí města 

jsou k vidění rozličné technické památky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 6 - Barokní Blücherův palác 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Opava_-_radnice.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Opava_-_Blucher%C5%AFv_pal%C3%A1c.jpg
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obr. č. 7 - Barokní Sobkův palác 

 

Další významnou památkou je i Kaple sv. Kříže. Osmiboká centrální stavba                  

s nárožními pilíři, poprvé datovaná roku 1394, byla postavena opavským knížetem Přemkem 

I. Jako zádušní svatyně. Roku 1907 byla Slezskou zemí za 9000 korun koupena                              

a zrenovována. Mezi významné novější stavby patří Obchodní dům Breda. Obchodní dům byl 

postaven jako pětipatrová budova pro firmu Breda - Weinstein v letech 1927 - 1928 podle 

projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. [1] 

 

Nedá se upozornit na zámky a zámečky, kterých je jako v celé České republice              

i ve Slezsku habaděj. Skvostem nad jiné je mezi nimi Hradec nad Moravicí, založený 

původně jako hradní přemyslovské sídlo, později přestavovaný a doplňovaný. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Opava_-_Sobk%C5%AFv_pal%C3%A1c.jpg
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2.4  Širší vztahy 

Pozemek určený k zástavbě se nachází v centru města Opavy na rovinatém terénu. Jedná 

se o vnitroblok obchodního centra Slezanka. Ohraničuje ho Horní náměstí ze severní strany, 

ulice Popská z jižní strany, ulice Ostrožná z východní strany a ze západní strany ulice 

Matiční. Nachází se zde stojící objekty, se kterými se v novém návrhu řešeného území nepočít 

a budou zbourány. Jedná se o budovu samotného obchodního centra Slezanka, administrativní 

stavba ministerstva zemědělství, veřejné WC a nevyužitá budova na nároží ulic Matiční                 

a Almužnické. Zbytek pozemku slouží jako veřejný park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 8 – ortofotomapa pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 9 – zaznačení řešeného území do katastrální mapy 
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Řešený objekt se nachází na parcelách č. 271/1, 271/2, 239/2, 239/1 podle 

katastrálního úřadu města Opavy (obr. č. 9). Jelikož se řešené území nachází v samotném 

historickém centru, najdeme zde významné stavby, jako konkatedrála Nanebevzetí Panny 

Marie, budova Nové radnice „Hláska“, Slezské divadlo. 

 

 Dopravní obslužnost je zajištěna přes ulici Čapkova a Rybí trh, přičemž zásobování 

objektu bud probíhat přes podzemní parkoviště. Z ulice Čapkova je návaznost pak na okruh 

kolem historického centra po Olbrichově ulici. Obslužnost přes hromadnou městskou dopravu 

je dostupná z Horního náměstí vzdáleném přibližně 100 m, kde se nachází hlavní dopravní 

uzel MHD. 

 

2.4.1 Klimatické podmínky 

 

Město Opava se nachází v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku, kde je velká část dešťů 

zachycována. Každoročně zde spadne v průměru 640 mm srážek. Průměrná roční teplota              

ve městě Opavě je + 8,2°C. Nejnižší naměřená teplota byla -35°C, maximální letní teploty             

se pohybují mezi 35 - 40 °C. Převládající směr proudění větru je jihozápadní. Častý je také 

severní a severovýchodní směr proudění, který přináší vzduch přes Polsko z Baltského moře. 

Bezvětří připadá na 18 % (60-70 dní) roku. V Opavě se nachází 1 monitorovací stanice              

na čistotu ovzduší - Kateřinky - sídliště - AIM, ČHMÚ. Území města bylo vyhlášeno                 

ve Věstníku MŽP ČR (únor, červenec 2003) jako oblast se ZHORŠENÝM STAVEM 

OVZDUŠÍ. [4] 

 

 

2.4.2 Geologická struktura 

 

Jde o protáhlou rovinu na říčních sedimentech (usazeninách) mladšího pleistocénu             

a holocénu (mladší čtvrtohory až po současnost). Údolní niva řeky Opavy široká téměř 2 km 

je charakteristická četnými meandry. V zastavěné části města bylo koryto řeky prohloubeno 

na tzv. stoletou vodu. Asi před milionem let vznikl ve Skandinávii pevninský ledovec, který 

se pomalu sunul do střední a východní Evropy. Území je tedy tvořeno převážně sedimenty 

čtvrtohorního stáří. Mezi tyto sedimenty patří spraše vytvořené dříve v době zalednění                  

a náplavové hlíny převážně ne starší než 10 000 let, písky a štěrky především ve formě říčních 

teras. [4] 
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3. ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ 

Předmětem urbanistické studie bylo vyřešit problémové území v historickém centru 

Opavy, a to vnitroblok za obchodním centrem Slezanka, do kterého spadá samotná budova 

Slezanky, výšková budova Ministerstva zemědělství a přilehlý neudržovaný park. Koncept, 

vycházející z urbanistické studie, řešené v Ateliérové tvorbě III., obsahuje dva provozně 

odlišné objekty, které dělí od sebe nově navržená pěší zóna. Ta byla vytvořena jako slepé 

pokračování ulice Pekařská pod specifickým úhlem. Cílem bylo zachovat tuto pěší zónu              

pro průchodnost celého řešeného území. Levý objekt situovaný blíže historickému celku 

konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a bývalému rybímu trhu, vytváří tzv. klidnější zónu. 

Zatímco pravý objekt komerčně – zábavnou. 

 

 Řešená stavba se nachází v rámci objektu klidové zóny. Celá klidová zóna byla 

navržena jako vnitroblok, ve kterém se uvnitř nachází nová parková úprava. Právě návrh 

zeleně do historického centra, byl jednou z hlavních myšlenek konceptu. Park je dostupný 

z nově navržené pěší zóny a z prostoru bývalého rybího trhu 5-ti průchody. V řešeném 

objektu byly navrhnuty funkce rehabilitačního a wellnes centra, lékárny a prodejny 

lékařských pomůcek. Z důvodu dodržení dispozičně – funkčních požadavků došlo k úpravě 

hmoty 1. NP. z původního urbanistického návrhu (obr. č. 10, 11, 12). 

 

 

obr. č 10. – koncept urbanistického řešení 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 11 – koncept urbanistického řešení a jeho změna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 12 – vizualizace urbanistického řešení do ortofotomapy se zaznačením řešeného objektu 
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4. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby :   Rehabilitační a wellnes centrum 

Místo stavby :    ulice Almužnická, Opava – město 

Kraj:     Moravskoslezský 

Dotčené parcely :    č. p. 271/1, 271/2, 239/3, 239/2, 239/1 

Stavební úřad :    Opava – město 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Charakter stavby:    Novostavba
 

Stavebník:    Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26, Opava
 

Projektant:    Jana Hendrychová, Pekařská 114, 747  05, Opava 

 

Základní charakteristika stavby 

  

Stavba je řešena jako jeden celek, ve které jsou spojeny funkce rehabilitačního a wellnes 

centra. Z hlediska atraktivity území a taky pro vetší komfort areálu jsou k těmto hlavním 

funkcím připojeny další služby (lékárna a prodejna lékařských pomůcek v 1.NP). Parkoviště 

je situováno jako jednopodlažní podzemní s příjezdem ze severozápadní strany, kvůli 

nejjednoduššímu navedení dopravy z ulice Rybí trh. Uvnitř vnitrobloku se nachází park               

s posezením přístupný 5 průchody jak z nově navržené ulice,tak z ulice Almužnické 

umožňující tak průchod celým územím. 

 

 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. p. 271/1, 271/2, 239/3, 239/2, 239/1                     

v katastrálním území Opava – město, nachází se v historickém centru Opavy. Parcela jsou 

situovány na rovinatých pozemcích. Objekt je ohraničen z jihozápadu ulicí Popská,                               

z jihovýchodu navrženou novou ulicí v urbanistické studii, ze severovýchodu navrženým 

vnitřním parkem,  ze severozápadu ulicí Almužnická. Území tvoří blokovou zástavbu tvaru 

„U“ s přilehlým parkem. V současnosti jsou dotčené pozemky zčásti využívány jako plocha 
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veřejné zeleně a p. č. 271/1, 271/2, 239/3 jsou zastavěny stávající zástavbou, se kterou se již 

dále nepočítá a je určená k demolici. Kulturní památka z nevyužité budovy se přesune                

do vhodnějších a reprezantivnějších prostor. Z hlediska dodržení vysokých nároku území, 

kvůli jeho poloze v městské památkové zóně, se musí nově navrhovaná část přizpůsobit 

regulačním požadavkům kladené na území. Dále je potřeba respektovat okolní zástavbu. 

Pozemky předmětu výstavby jsou majetkem Magistrátu města Opavy. 

 

 

3. Údaje o provedených průzkumech a napojení na technickou dopravní 

infrastrukturu 

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

V měření nebyly zjištěny žádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka 

staveniště, zaměřeny terénní a výškové body. Území se nachází na stálém podloží, které               

je tvořeno sprašemi a sprašovými hlínami. Nenachází se zde zdroje nerostných surovin ani 

žádné zvláštní zásahy do zemské kůry. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu a zajišťování dodávek energie (plyn, elektrické 

energie) bude probíhat přes infrastrukturu a inženýrské sítě v komunikaci Popská                     

a v komunikaci Matiční. Polohy veškerých sítí jsou známy od zřizovatelů jednotlivých síti. 

 

Okolní plochy objektu slouží pouze pro pěší. Veškeré parkovací plochy a zásobování            

je pro řečený objekt umístěno v podzemních garážích. Vjezd je navrhnut z ulice Almužnické. 

Dopravní napojení je vedeno přes silnici Čapkova a Rybí trh 

 

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánu státní správy jsou splněny, stejně tak požadavky územního 

rozhodnutí. Tato projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. Veškeré 

doposud známé požadavky jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na základě jejich 

požadavků následně doplněny.  
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5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržené řešení plně vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 502/2006 Sb., [5]. Navržená 

stavba respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby. Obecné 

požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

 

 

6. Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Návrhové řešení je v souladu s regulačním plánem na dané území dle územního plánu. 

Napojení na vedení elektro, vodovodu, plynovodu bude navrženo podle obchodně-

technického vyjádření správce sítě. 

 

 

7. Časové vazby na související stavby 

Výstavba objektu je vázána na realizaci podzemního parkoviště včetně příjezdové rampy 

na ulici Almužnická. Situování parkovací plochy pod úrovní terénu byl splněn regulativ             

pro využití místní komunikace bez zvýšení provozu. V okolí stavby je uvažováno s další 

výstavbou. Objekt je součásti areálu. V rámci výstavby musí být dodrženy podmínky vyjmutí 

zemědělské půdy.  

 

 

8. Doba výstavby a popis postupu výstavby 

 

Předpokládaná lhůta výstavby byla stanovena na 15 měsíců. 

Termín zahájení výstavby je závislý na rozhodnutí investora. 

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

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

stěn v jednotlivých podlažích, konstrukce stropu nad jednotlivými podlažími, konstrukce 

střechy, výplně otvorů ve všech nadzemních podlažích, EL, ZTI, podlahy, malby, obklady, 

kompletace EL a ZTI, venkovní terénní úpravy okolo objektu. 
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9. Statistické údaje  

 

Půdorysná plocha novostavby – řečené části zaujímá 677 m². Účel a podlahová plocha 

místností: viz výkresová část - výkresy jednotlivých podlaží. Čísla jsou uvedena pro celý 

objekt. Ne jen pro řešenou část. 

1.PP 

Parkoviště - 2 130 m² (obestavěný prostor - 7 880 m³ ) 

Technické místnosti a sklady - 100 m² (obestavěný prostor - 370 m³ ) 

Komunikační jádra - 66 m² (obestavěný prostor - 245 m³ ) 

1.NP 

Lékárna - 340 m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

Rehabilitační centrum - 72 m² (obestavěný prostor - 216 m³ ) 

Prodejna - 270 m² (obestavěný prostor - 810 m³ ) 

Komunikace - 164 m² (obestavěný prostor - 492 m³ ) 

2.NP 

Rehabilitační centrum - 990 m² (obestavěný prostor - 2970 m³ ) 

Komunikace - 340 m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

3.NP 

Wellnes centrum - 188 m² (obestavěný prostor - 564 m³ ) 

Sauna - 340m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

Bar - 85 m² (obestavěný prostor - 255 m³ ) 

Komunikace - 120 m² (obestavěný prostor - 360 m³ ) 

 

Orientační cena:     35 740 000 Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1   Zhodnocení staveniště 

Řešené území se nachází v nejstarší zastavěné části města Opavy, z hlediska komerčního 

využití je tohle místo velmi atraktivní. Bylo nutné dodržení vysokých nároku území,                  

a to z důvodu polohy v městské památkové zóně. Komplikovaná je taktéž dopravní 

infrastruktura. Dopravní napojení a příjezd na staveniště je možné navést přes ulici Čapkova             

a Rybí trh. Návrh musí taky počítat s oživením ulice Popská a zásobovací část polyfunkčních 

domu ulice Ostrožná.  

 

Prostor staveniště zahrnuje parcely č. 271/1, 271/2, 239/3, 239/2, 239/1 na nichž                    

se nachází nevyužitá budova, zpevněné plochy a plocha využívaná jako veřejná zeleň, ta bude 

nahrazena novou výsadbou. Hranice pozemku byly vytýčeny geometrem a jsou vyznačeny 

v terénu polními značkami 

 

 

1.2   Urbanistické a architektonické řešení 

Hlavní myšlenkou bylo na území za obchodním centrem Slezanka vytvořit novou ulici, 

která rozděluje území na dva celky (vnitrobloky, jeden komerčně zábavní a druhý klidový). 

Uvnitř vytvořeného klidového vnitrobloku vzniká prostor pro vytvoření nového parku                  

a klidové veřejné zóny spojené s vytvořenou novou ulici a ulici almužnickou 5-ti průchody. 

Kvůli husté okolní zástavbě a špatnému dopravnímu napojení je parkoviště vsunuto                    

pod objem celého návrhu do jednoho podzemního podlaží. Toto parkoviště jen částečně 

zasahuje do řešeného objektu. Se stávající výškovou budovou Ministerstva zemědělství              

se v návrhu dále nepočítá a to z důvodu vyniknutí dalších historicky cennějších dominant 

města Opavy – radniční věže Hláska a konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Dalších změn 

se dále tyká navržení nových zpevněných ploch a odstranění, z důvodu změny využití území          

a nebo jejího velmi špatného stavu.  
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 Návrh území zcela splňuje podmínky rozvoje a oživení území.A to jak nove vytvořenou 

ulicí, tak také nově vytvořeným parkem v levém vnitrobloku, která zaručuje klidovou zónu.  

Z hlediska výškové úrovně navazuje na okolní zástavbu a nijak nenarušuje pěší zónu 

přilehlých území. Doprava nijak neruší okolní pěší zóny obíhající řešené území, jelikož            

je vedena pod úroveň terénu a navazuje na nejjednodušší navedení dopravy z ulice Rybí trh. 

  

Vlastní budova je členěná na dvě výškové úrovně, z části dvou a z části třípodlažní objekt 

s jedním podzemním podlažím sloužícím jako podzemní garáž.  Hmotově je objekt řešen 

v rámci celého uzavřeného vnitrobloku, umístěn v jeho jihozápadní části.  Výšková úroveň 

budov se v celém řešeném území postupně zvyšuje a graduje u vstupu z vnitrobloku na Horní 

náměstí. Tím bylo docíleno zdůraznění důležitosti místa. 

 

Objekt je řešen s přihlédnutím na okolní zástavbu. V jeho bezprostřední blízkosti            

se nachází konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a bývalý Rybí trh s vysokou vzrostlou 

zelení. Objekt vytváří právě nároží ulice Matiční, ulice Almužnické a Rybího trhu. V rámci 

návrhu  vytvoření nového uličního parteru s parkovou úpravou, byla fasáda objektu navržena 

tak, aby nepůsobila dominantně, ale naopak respektovala jak nový prostor tvořený veřejnou 

zelení, tak prostor historický. Jižní fasáda probíhá na spojnici bývalé fary k rohovému domu 

ulic Ostrožné a Popské, tím dotváříme otevřenost prostoru. Fasáda je z větší části prosklená 

z důvodu většího propojení objektu s okolní zelení, s předsazenými dřevěnými latěmi                  

ve vertikálním směru. To vnáší celému objektu vertikalitu a navazuje tak na konkatedrálu. 

Latě taktéž slouží jako stínící prvek. 

 

 

1.3  Dispoziční řešení 

 

1. PP - Je řešeno jako podzemní parkování s celkovým počtem 28 parkovacích míst              

pro osobní automobily. 5 parkovacích míst pro tělesně postižené a vymezené místo             

pro motocykly. Jsou zde umístěna dvě komunikační jádra propojující všechna patra (jedno 

vedoucí do rehabilitačního centra,druhé do wellnes centra) a jedno únikové schodiště. Dále               

se zde nachází sklady a tři technické místnosti, ve kterých bude umístěna centrální jednotka 

klimatizace a výtápění. 

1. NP - První nadzemní podlaží je rozděleno na dva samostatné celky. V jednom                    

se nachází prodejna lékařských pomůcek a vstup pro wellnes centrum, které se nachází ve 
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třetím patře. Ve druhém celku se nachází lékárna a vstupní hala s recepcí rehabilitačního 

centra, které se nachází ve druhém patře. Do řešeného komplexu se můžeme dostat pěti 

hlavními vstupy. První vstup je z nově navržené ulice do prodejny. Dva další vstupy jsou              

v průchodu, který rozděluje první nadzemní podlaží na dva samostatné celky. Čtvrtý vstup 

vede z nove navrhovaného vnitřního parku a pátý vstup vede z ulice Almužnické. 

 

2. NP - Druhé nadzemní podlaží je celé určeno pro rehabilitační centrum, do kterého           

se dostaneme prostředním komunikačním jádrem. Celé patro je rozdělené na dvě části spojené 

čekárnou. V levé části se nachází suchá část rehabilitačního centra, kde můžeme najít 

procedury jako masáže, elektroléčbu a také tělocvik. V pravé části se nachází mokrá část 

rehabilitačního centra, ve kterém najdeme procedury jako vodní koupele,zábaly a také menší 

bazén. V každé části (jak v mokré,tak v suché) je také umístěno únikové schodiště k dodržení 

technických a dispozičních požadavků.  

 

3. NP - Ve třetím nadzemním podlaží se nachází wellnes centrum, kde spojovacím 

prvkem je recepce a vstupní hala. V levé části se nachází komplex sauny,kde návštěvníci 

mohou využít jak saunu, tak třeba parní lázeň nebo vířivky. Komplex je doplněn venkovní 

terasou. Dále se ve třetím nadzemním podlaží nachází menší bar, kadeřnictví, kosmetika, 

manikúra, pedikúra, solárium. 

Každé patro je také doplněné technickými místnostmi a sklady. 

 

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

Jelikož se jedná o stavbu rehabilitačního centra, musí být řešena jako zcela bezbariérová. 

Vstupu do budovy nebrání žádné převýšení. Výškový rozdíl podlahy oproti přilehlému terénu 

před vstupními dveřmi nepřesahuje 20 mm.  U veškerých vertikálních komunikací se nachází 

výtah. Vnitřní prostory jsou řešeny taky bezbariérově dle vyhlášky 369/2001 Sb. Nejsou zde 

žádné zvýšené prahy, zamezující pohyb tělesně postiženým.  

 

 

1.4  Technické řešení stavby 

1.4.1  Technické a konstrukční řešení 

 

Stavba je řešena jako jeden celek, ve které jsou spojeny funkce rehabilitačního 

a wellnes centra. Z hlediska atraktivity území a taky pro vetší komfort areálu jsou              

k těmto hlavním funkcím připojeny další služby (lékárna a prodejna lékařských 
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pomůcek v 1.NP). Objekt má dvě (tři) nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní, 

kde byly situovány parkovací plochy a zásobování celého objektu, mimo lékárnu, 

která je zásobována z ulice Matiční. Parkoviště je navrhnuto jako jednopodlažní 

podzemní s příjezdem ze severozápadní strany, kvůli nejjednoduššímu navedení 

dopravy z ulice Rybí trh. 

 

Nosnou konstrukci tvoří ŽB skeletový systém prefa – Tovačov. Pro vnitřní 

členění jsem použila konstrukční systém Ytong. Stropy 1. a 2. NP a 1. PP jsou tvořeny 

ŽB předpjatými stropními panely firmy Spiroll. Skladby podlah a ploché střechy jsou 

dle technických požadavku. Součástí realizace objektu je zahradní úprava, 

komunikace a inženýrské sítě. Materiály a technologie použité při realizaci mají 

příslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

1.4.2  Příprava území a zemní práce 

 
Podle podmínek určených v územním plánu se před začátkem zemních prací 

objekt vytyčí lavičkami. Rovněž se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují 

všechny příslušné výšky. Poté bude odstraněna stávající dlažba a ornice do průměrné 

hloubky 200 mm. Po dokončení stavby se použije ornice k zahradním a terénním 

úpravám kolem objektu. Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně          

a těsně před betonáží základu je nutné ruční začištění až na základovou spáru. 

Stavební jámu je nutno podle potřeby zabezpečit a dbát BOZP.  

 

1.4.3  Základové konstrukce 

 

Na základě provedeného inženýrsko – geologického průzkum jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je navržen ve skeletovém konstrukčním 

systému. Proto byly jako základové konstrukce navrženy základové patky o rozměrech 

2100 x 2100 mm  a výšce 1500 mm, 2500 x 2500 mm a výšce 1100 mm , doplněny 

základovými pásy po okrajích stavby. Ty mají šířku pod vnitřními nosnými stěnami 

600 mm. Základové patky jsou navrženy z monolitického železobetonu s vrstvou 

podkladního betonu v tl. 100 mm. Propojení patek a nosných sloupů skeletového 

systému bude provedeno pomocí ocelové výztuže. Na základových patkách                 

je vybetonovaná podkladní betonová mazanina, která tvoříí plochu celého objektu,         

o tloušťce 150 mm. Materiál zvolený pro základy stavby je beton třídy C25/30                     
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a výztuží R10 505.  Podkladní základová deska bude opatřena asfaltovou penetraci            

a na ní provedena dvouvrstvá hydroizolace proti zemní vlhkosti a vodě 

 

1.4.4  Svislé konstrukce 

 

Jedná se o skeletovou prefabrikovanou konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří 

prefa sloupy SPIROLL o rozměrech 400x400 mm a výšce 4 000 mm. Obvodový plášť 

bude proveden jako nosná železobetonová stěna s kontaktním zateplením ETICS tl. 

150 mm. Zateplovací systém tvoří deskové minerální vlákna Rockwool Frontrock 

Max E, které jsou přichyceny na obvodové zdivo pomocí kotev. Zbytek opláštění tvoří 

zavěšená lehká fasáda systému Shueco. Před celou konstrukci budou předsazeny 

dřevěné hranoly, viz. výkres Architektonický detail G0. 

 

Vnitřní svislé nenosné příčky jsou pórobetonové příčkovky YTONG P4 - 500, 

rozměry (200x249x599m) a Ytong P2-500 rozměry : (100x249x599mm)                          

na tenkovrstvou lepící hmotu Ytong 1,5 Mpa a opatřeny tenkovrstvou stěrkovou 

omítkou. 

 

1.4.5  Stropní konstrukce 

 

Stropní nosná konstrukce je tvořena průběžnými průvlaky, ztužidly                    

a předpjatými prefa panely SPIROLL PPS 250-6+0 tloušťky 250 mm, další rozměry 

viz. výkresová dokumentace a průvlaky 600(500) mm, výška 550(700) mm. Ukončení 

vodorovných konstrukcí je pomocí prefa ztužidel SPIROLL, viz. výkres stropu F05.  

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému umístění jednotlivých typů panelů          

do skladby stropů. Ve stropech se vyskytují atypické panely a panely s připravenými 

prostupy pro rozvody TZB. Ty budou vedeny v rozebíratelném podhledu                           

na hliníkovém roštu.  Pro dobetonávky bude použit beton třídy C 20/25. 

  

Nad otvory ve vnitřních stěnách budou použity ploché překlady Ytong . 

Kompletní výpis překladů je uveden ve výkresové dokumentaci. 
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1.4.6  Schodiště 

 

V objektu jsou navržena železobetonová prefabrikovaná schodiště SPIROLL           

s hladkým povrchem, která budou kotvena do prefa panelových konstrukcí SPIROLL, 

dle postupu výrobce. Prefabrikované kusy budou dovezeny přímo na stavbu                      

po dokončení veškeré betonáže, montáže a před začátkem samotné výstavby. 

Schodiště bude opatřeno skleněným zábradlím z čirého kaleného skla a hliníkovým 

hranatým madlem. Povrchová úprava bude provedena epoxidem šedé barvy. 

Konstrukční výška schodiště v jednom patře je 4 000 mm. Celkový počet stupňů obou 

schodišť je 24, výška stupně je 167 mm a nášlapná šířka stupně je 300 mm. Šířka 

schodišťového ramene hlavního schodiště je 1 400 (1 300) mm a únikového schodiště 

1 100 mm. 

 

1.4.7  Střešní konstrukce 

 

Na objektu najdeme celkem 3 skladby střešní konstrukce. Nosná konstrukce 

střechy je tvořena prefa panely SPIROLL tloušťky 250 mm uložených na průvlacích. 

Střešní konstrukce je ukončena atikou. Skladba střešního pláště je řešena jako 

jednoplášťová plochá zelená střecha a plocha pochozí (terasa). Odvodnění střechy 

bude metodou různého spádu střešních rovin a řešeno podtlakovým systémem 

Akathern Sison. Tento systém má výhodu v uvolnění vnitřní dispozice, což byl 

problém v řešené stavbě. Zajišťuje také úsporu velké části kanalizace a s tím 

spojených zemních prací díky menšímu množství svodů ze stoupaček. Umístění                

a dimenze vpustí je zřejmé s výkresu střechy.  

 

Skladba střechy nad 2. NP – zelená:   

 

- Trávníkový substrát Optigreen, typ I 230 

- Filtrační textilie Optigreen, typ 105 

- Drenážní násyp Optigreen, typ PERL 8/16 120 

- Drenážní  nopová fólie Optigreen, typ FKD 60 BO 60 

- Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen, typ RMS 500 

- Ochranná textilie Optigreen, typ RMS 300 0,8 

- tepelná izolace MONROCK MAX E s protipožární ochranou 250 

- spádová vrstva (vyrovnávací cementový potěr), dilatovaný 4x4 m  
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- Parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 

- Penetrační emulze DEKPRIMER 

- Stropní předpjaté panely Spiroll 

 

 

Skladba střechy nad 2. NP – pochozí:   

 

- Dřevěné desky z exotického dřeva Teak TL. 20 mm 

- Podkladní dřevěný rošt – 50 x 60 mm 

- Alkorplan 35176 s PE s vyztuženou vložkou, TL. 1,8 mm, lepený horkým 

bitumenem 

- Střešní tepelná izolace Monrock Max E s protipožární ochranou 

- Parozábrana Glastek 40 Special Mineral 

- Penetrační emulze DEKPRIMER 

- Stropní předpjaté panely Spiroll 

 

1.4.8  Izolace 

 

Izolace proti zemí vlhkosti 

Proti zemní vlhkosti je objekt izolován svislou a vodorovnou izolací 

DEKGLASS G200 S40. Celý obvod stavby, kromě zpevněných ploch, bude obehnán 

okapovým chodníkem z kačírku. 

 

Tepelná izolace 

Obvodový plášť:   

Pro zateplení fasády byl navržen kontaktní zateplovací systém. Tepelná izolace           

z deskových minerálních vláken ROCKWOOL FORNTROCK Max E je přichycena 

na obvodovou železobetonovu zeď pomocí kotev. Tloušťka izolace je 150 mm.  

 

Podlahy:  

Tepelná izolace v 1. PP bude provedena z minerálních vláken ROCKWOOL 

STEPROCK HD  v tloušťce 100 mm. V 1. a 2. NP je navržena tepelná a zvuková 

izolace ROCKWOOL STEPROCK HD, tloušťka 150 a 50mm. 
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Střecha:        

Tepelná izolace střechy je navržena z Rockwool MONROCK MAX v tl. 200 (150) mm. 

 

1.4.9  Klempířské práce 

 

Z důvodu navrhnutí předsazené lehké skleněné fasády Schüco odpadá 

oplechování parapetů, které na řešeném objektu nejsou přítomny. Lemování atiky 

bude provedeno z titanzinku společnosti Rheinzink v odstínu šedé. 

 

 

1.4.10  Zámečnické práce 

 

Mezi zámečnické zábradlí jednotlivých schodišť. Interiérové zábradlí je 

osazeno do předem osazených nosných prvků z broušené nerez oceli, na ty budou 

připevněny skleněné tabule z bezpečnostního skla. 

 

1.4.11  Povrch stěn 

 

Povrchová úprava obvodových stěn z exteriéru je řešena cementovou stěrkou, 

imitace betonu pro exteriér od firmy Němec – luxusní povrchy. Bude tím dosaženo 

požadovaného pohledové betonu v exteriéru, který by byl řešením jiným způsobem 

velmi nákladný a složitý. Dále je fasáda tvořena strukturálním zasklením                      

do hliníkového nosného roštu kotveného do stropní konstrukce systému Schüco. Před 

celou nosnou konstrukci jsou předsazené dřevěné lamely, viz. Architektonický detail. 

 

Povrchy betonových nosných konstrukcí jsou tvořeny pohledovým betonem 

ošetřeným vodě odpudivým nátěrem. Vnitřní stěny v prostorách haly, chodby, 

kanceláří, technických místností budou natřeny podle požadavků investora. Vnitřní 

stěny v prostorách toalet, kuchyněk, koupelen budou obloženy bílým keramickým 

obkladem do výšky 1 600 mm (viz legenda místností výkres 1.NP ). Vnitřní stropy            

ve všech podlažích budou natřeny podle požadavků investora. 

 

1.4.12  Podlahy 

 

Skladby podlah jsou navrženy vzhledem k využití jednotlivých místností. 

Přehled skladeb podlah a jejich povrchových úprav je uveden ve výkresové 
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dokumentaci ve výpise skladeb podlah. Musí být udržovány lehce čistitelné, 

nepropustné a zabezpečené proti vlivům mechanickým, proti působení organických           

a chemických látek. 

 

1.4.13 Výplně otvorů 

 

V celém objektu jsou navržena hliníková okna kotvená do nosného roštu 

strukturálního zasklení Schüco FW 50+ AOS, zasklený izolačním dvojsklem s fólií 

Heat Mirror. Okna jsou v provedení pevné (neotvíravé). Barva všech oken je černá 

RAL 9011. Všechna okna jsou vybavena celoobvodovým kováním Maco Multi-Matic. 

 

V systému Schüco jsou také použity vstupní dveře, které jsou součástí 

celoprosklené zavěšené stěny. V interiéru jsou použity dřevěné dveře Sapeli Praktik 

navrženy jako plné, prosklené. Další jsou speciální posuvné dveře po zdivu 

s prosklením od firmy Eclisse. Specifikace dveří a oken jsou uvedeny ve specifikacích.  

 

1.4.14  Větrání, klimatizace 

 

Nucené větrání- vzduchotechnika bude umístěna všude tam, kde by bylo 

přirozené větrání nedostatečné – toalety, kuchyně 

 

1.4.15  Vytápění 

 

Vytápění musí zajistit v jednotlivých prostorech vyhovující teplotní podmínky 

podle charakteru činnosti pomocí vzduchoventilace. 

1.4.16  Venkovní plochy 

 

Před objektem bude provedena zpevněná asfaltová komunikace. Úprava 

zpevněných ploch a ostatní úpravy nejsou součástí této práce. 

 

1.5  Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Elektrická energie 

Napojení vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť. 
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Kanalizace 

Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody budou likvidovány pomocí dešťové kanalizace. 

 

Plyn 

Pozemek bude napojen na stávající plynovodní rozvod města. 

 

Dopravní napojení 

Hlavní dopravní napojení je ze severozápadní strany ze silnice 1. tř Olbrichova, dále vede 

přes ulici Čapkova a Rybí trh. Hlavní zásobování a celková obsluha objektu byla řešena 

podzemním parkováním, které je napojeno na ulici Rybí trh. Dodatečné zásobování lékárny je 

řešeno přes ulici Almužnická. Možnost napojení na technickou infrastrukturu je z ulice 

Popská nebo Almužnická. 

 

 

1.6  Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Jednotlivé přípojky inženýrských sítí jsou svedeny do technických místností umístěných           

v podzemním podlaží. Odtud pak budou dále vedeny jednotlivými  vnitřními rozvody. Stavba 

má nové nároky na dopravní infrastrukturu. Parkování pro zaměstnance a návštěvníky je 

navrženo v novém podzemním parkovišti, přes které bude také řešen svoz odpadu nebo 

zásobování objektu. Okolí objektu je řešeno jako pěší zóna. 

 

 

1.7  Vliv stavby na životní prostředí 

 

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Splaškové         

a dešťové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace, tuhý odpad je odkládán do sběrné 

nádoby a odvážen na skládku oprávněnou organizací.Stavba neobsahuje žádné zdroje 

technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. Stavba při svém provozu nebude 

produkovat žádný nebezpečný odpad. 
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1.8  Bezbariérové užívání 

Jelikož se jedná o stavbu rehabilitačního centra, musí být řešena jako zcela bezbariérová. 

Vstupu do budovy nebrání žádné převýšení. Výškový rozdíl podlahy oproti přilehlému terénu 

před vstupními dveřmi nepřesahuje 20 mm.  U veškerých vertikálních komunikací se nachází 

výtah. Vnitřní prostory jsou řešeny taky bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb.
[15]

. Nejsou 

zde žádné zvýšené prahy, zamezující pohyb tělesně postiženým.  

 

 

1.9  Průzkumy a měření 

Nebylo předmětem řešení obsahu bakalářské práce 

 

 

1.10 Podklady pro vytyčení stavby 

Souřadnicový systém S-JTSK s místním výškovým systémem. Založení stavby bude 

vytyčeno oprávněným geodetem. V místě stavby byla vynesena relativní referenční síť, která 

plně postačuje zaměření stavby.  

 

 

1.11 Členění stavby 

 SO01 – Novostavba 

 SO02 – Parková úprava 

 SO03 – Zpevněná plocha 

 SO04 – Kanalizační přípojka ( odvod splaškové vody ) 

 SO05 – Kanalizační přípojka ( odvod dešťové vody ) 

 SO06 – Vodovodní přípojka 

 SO07 – Přípojka elektrické energie 

 SO08 – Plynová přípojka 

 SO09 -  Příjezdová komunikace 
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1.12 Vliv na stavby a okolní pozemky 

 

Při realizaci stavby budou dočasně využity pozemky  239/1 a 596. Dotčené pozemky jsou 

předmětem majetkoprávní smlouvy. Ochrana okolí bude zajištěna v rámci zařízení staveniště 

dostatečným zajištění proti zcizení a nepovolaným osobám. Prašnost a hluk při výstavbě 

nepřekročí platné limity. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Návrhy konstrukcí byly provedeny s podklady statických výpočtů, které provedla 

autorizovaná osoba. Při stavbě je nutné dodržet navržené materiály, skladby a kvalitu 

materiálů nosných i nenosných konstrukcí. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Dále                 

je zabezpečeno to, aby po celou dobu životnosti stavby nedošlo k nadměrným deformacím, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a dalšího instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

 Stavba obsahuje protipožární opatření, jako jsou únikové cesty, které jsou řešeny 

v dokumentaci PO, která není součástí této práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel. Stavba je navržena tak, 

aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamyšlené druhy činností          

a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, organismy a místní ekosystém.  

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Konstrukce objektu zaručuje bezpečné užívání po celou dobu životnosti stavby. Hrozí 

pouze obvyklá bezpečnostní rizika vzniklá zejména nepozorností.  
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6. Ochrana proti hluku 

 

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

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

a výplní otvorů. Provoz v objektu je tichý. Není potřeba řešit hluk z interiéru směrem                  

do okolí. 

 

 

7. Úspora energie a tepla 

 

 Tepelně technické posouzení je součástí přílohy 

 

 

8. Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu 

 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezbariérové užívání dle vyhl. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

9. Ochrana staveb před nepříznivými vlivy okolí 

 

Objekt není umístěn v záplavové oblasti ani v místě s vysokým rizikem pronikání 

radonu. A tudíž zvláštní opatření k těmto vlivům není třeba. Ochrana před klimatickými 

podmínkami je provedena běžnými prostředky. 

 

 

10.   Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba splňuje veškeré požadavky na ochranu obyvatelstva. 
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11.   Inženýrské objekty 

 

11.1 Odvodnění a zneškodnění odpadních vod 

 Je řešena kanalizační přípojka, vnější potrubí. Splaškové a dešťové vody budou 

sváděny do veřejné kanalizace. 

 

11.2 Zásobování vodou 

 Je řešena vodovodní přípojka, vnější potrubí. Stavba bude napojena na vodovodní řád 

města Opavy. Po dokončení instalace a před uvedením do provozu se provedou příslušné 

zkoušky. 

 

11.3 Zásobování energiemi 

 Je řešeno napojení objektu do pilíře měření elektřiny, který je vybudován                          

na komunikaci. 

 

11.4 Řešení dopravy 

 Okolí objektu je řešené pouze pro pěší. Nebude vybudována žádná nová dopravní 

Komunikace. Dopravní napojení objektu je řešeno skrz podzemní garáž. 

 

11.5 Povrchové a vegetační úpravy 

 Povrchové úpravy okolí stavby jsou řešeny z velkoformátových dlaždic. Vegetace 

v okolí objektu je tvořena parkovou zelení nově osazenou. 

 

11.6 Elektronické komunikace 

 

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

investora. Příjem rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím technickým 

zařízením umístěným na střeše objektu.   
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

1.   Koordinační situace 

Viz. Příloha C1 Koordinační situace 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

  

 

F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1.   Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1) Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1) Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Stavba je řešena jako jeden celek, ve které jsou spojeny funkce rehabilitačního                 

a wellnes centra. Z hlediska atraktivity území a taky pro vetší komfort areálu jsou k těmto 

hlavním funkcím připojeny další služby (lékárna a prodejna lékařských pomůcek v 1.NP). 
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Parkoviště je situováno jako jednopodlažní podzemní s příjezdem ze severozápadní strany, 

kvůli nejjednoduššímu navedení dopravy z ulice Rybí trh.  

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

  

Vlastní budova je členěná na dvě výškové úrovně, z části dvou a z části třípodlažní 

objekt s jedním podzemním podlažím sloužícím jako podzemní garáž.  Hmotově je objekt 

řešen v rámci celého uzavřeného vnitrobloku, umístěn v jeho jihozápadní části.  Výšková 

úroveň budov se v celém řešeném území postupně zvyšuje a graduje u vstupu z vnitrobloku 

na Horní náměstí. Tím bylo docíleno zdůraznění důležitosti místa. 

 

V rámci návrhu vytvoření nového uličního parteru s parkovou úpravou, byla fasáda 

objektu navržena tak, aby nepůsobila dominantně, ale naopak respektovala jak nový prostor 

tvořený veřejnou zelení, tak prostor historický. Jižní fasáda probíhá na spojnici bývalé fary 

k rohovému domu ulic Ostrožné a Popské, tím dotváříme otevřenost prostoru. Fasáda                   

je z větší části prosklená z důvodu většího propojení objektu s okolní zelení, s předsazenými 

dřevěnými latěmi ve vertikálním směru. To vnáší celému objektu vertikalitu a navazuje tak               

na konkatedrálu. Latě taktéž slouží jako stínící prvek. 

1. PP - Je řešeno jako podzemní parkování. Jsou zde umístěna dvě komunikační jádra 

propojující všechna patra. Dále se zde nachází sklady a tři technické místnosti, ve kterých 

bude umístěna centrální jednotka klimatizace a výtápění. 

1. NP - První nadzemní podlaží je rozděleno na dva samostatné celky. V jednom                   

se nachází prodejna lékařských pomůcek a vstup pro wellnes centrum (neřešená část).                

Ve druhém celku se nachází lékárna a vstupní hala s recepcí rehabilitačního centra.                     

Do řešeného komplexu se můžeme dostat pěti hlavními vstupy.  

2. NP - Druhé nadzemní podlaží je celé určeno pro rehabilitační centrum, do kterého              

se  dostaneme prostředním komunikačním jádrem. Celé patro je rozdělené na dvě části 

spojené čekárnou. V levé části se nachází suchá část rehabilitačního centra. V pravé části             

se nachází mokrá část rehabilitačního centra. V každé části (jak v mokré, tak v suché) je také 

umístěno únikové schodiště k dodržení technických a dispozičních požadavků.  

3. NP - Ve třetím nadzemním podlaží se nachází wellnes centrum, kde spojovacím 

prvkem je recepce a vstupní hala (neřešená část). 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy 

 

Půdorysná plocha novostavby – řečené části zaujímá 677 m². Účel a podlahová plocha 

místností: viz výkresová část - výkresy jednotlivých podlaží. Čísla jsou uvedena pro celý 

objekt. Ne jen pro řešenou část. 

1.PP 

Parkoviště - 2 130 m² (obestavěný prostor - 7 880 m³ ) 

Technické místnosti a sklady - 100 m² (obestavěný prostor - 370 m³ ) 

Komunikační jádra - 66 m² (obestavěný prostor - 245 m³ ) 

1.NP 

Lékárna - 340 m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

Rehabilitační centrum - 72 m² (obestavěný prostor - 216 m³ ) 

Komunikace - 164 m² (obestavěný prostor - 492 m³ ) 

2.NP 

Rehabilitační centrum - 990 m² (obestavěný prostor - 2970 m³ ) 

Komunikace - 340 m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

3.NP 

Wellnes centrum - 188 m² (obestavěný prostor - 564 m³ ) 

Sauna - 340m² (obestavěný prostor - 1020 m³ ) 

Bar - 85 m² (obestavěný prostor - 255 m³ ) 

Komunikace - 120 m² (obestavěný prostor - 360 m³ ) 

 
 

d) Technická a konstrukční řešení objektu, jeho odůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

  

Jedná se o skeletovou prefabrikovanou konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří prefa 

sloupy SPIROLL o rozměrech 400x400 mm a výšce 4 000 mm. Obvodový plášť bude 

proveden jako nosná železobetonová stěna s kontaktním zateplením ETICS tl. 150 mm. 

Zateplovací systém tvoří deskové minerální vlákna Rockwool Frontrock Max E, které jsou 

přichyceny na obvodové zdivo pomocí kotev. Zbytek opláštění tvoří zavěšená lehká fasáda 

systému Shueco. Před celou konstrukci budou předsazeny dřevěné hranoly, viz. výkres 

Architektonický detail G0. 

Vnitřní svislé nenosné příčky jsou pórobetonové příčkovky YTONG 

Střecha je provedena jako plochá s navrženými skladbami SK 9, 10, 11 (viz. Výpisy prvku) 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

44 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 
Veškeré obvodové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich tepelný odpor 

splňoval tepelně technické požadavky a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové 

dokumentaci. Okna a dveře v celém objektu jsou navržena z hliníkových profilu Schüco               

a izolačním dvojsklem s U=1,4W/m²K. Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí viz. přílohy Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko–geologického  

průzkumu 

  
Nebyly provedeny žádné průzkumy kromě běžné obhlídky stavebního pozemku. 

Objekt je založen na základových patkách (viz. Příloha F01 – Základy), základová spára                

se nachází v hloubce 5,660 od plánovaného bodu 0,000 = 262 m.n.m. (místního výškového 

systému). Skladby podlah jsou popsány ve výpise prvku. 

 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních vlivů 

 
Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Splaškové             

a dešťové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace, tuhý odpad je odkládán do sběrné 

nádoby a odvážen na skládku oprávněnou organizací. Stavba neobsahuje žádné zdroje 

technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. Stavba při svém provozu nebude 

produkovat žádný nebezpečný odpad. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Dopravní napojení je vedeno přes silnici Čapkova a Rybí trh. V místě ulice Almužnické je 

vytvořen vjezd do podzemního parkoviště 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Stavba se nenachází v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilním území 

Stavba není ani v záplavové oblasti a není ohrožena radonem.  
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnostii práce, 

zejména vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

1.1.2) Výkresová část (viz. Přílohy) 

 

C01 – Koordinační Situace   M 1:500 

F01 – Základy M 1:50  

F02 – Půdorys 1.NP  M 1:50 

F03 – Půdorys 2.NP     M 1:50 

F04 – Řez A - A    M 1:50 

F05 – Řez B - B    M 1:50 

F06 – Stropní konstrukce    M 1:50 

F07 – Plochá střecha     M 1:50 

F08  - Pohledy     M 1:100 

F09–  Pohledy     M 1:100 

F10–  Pohledy     M 1:100 

F11 – Vizualizace  

F12 – Specifikace výrobku  

 

 2.2 Specializace – Architektura 

 

G01 – Architektonický detail   M 1:40 

G02 – Architektonický detail   M 1:10 

G03 – Architektonický detail   M 1:10 

G04 – Architektonický detail   M 1:10 
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5. ZÁVĚR 

 

V rámci bakalářské práce byla vypracována projektová dokumentace pro projekt 

„Rehabilitační a wellnes centrum v Opavě“ dle vyhlášky č.  499/2006 sb. o dokumentaci 

stavby, jako část dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu určeném zadáním bakalářské 

práce.  

 

Mým cílem bylo vhodným způsobem navrhnout stavbu, která by vhodně doplňovala 

historický prostor v okolí konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. A to jak z hlediska 

konstrukčního, tak architektonického. To se mi podařilo docílit zvolením vhodných 

technologií, materiálů. Dalším cílem bylo správně funkčně navrhnout náročnou dispozici 

rehabilitačního a wellnes centra k dosažení pohodlí návštěvníků 

 

Při samotném vypracovávání jsem se snažila aplikovat mé dosud získané vědomosti ze 

studia a zároveň získávala nové poznatky z oborů nejen stavebních. 
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bakalářské práce. 

Zvláštní poděkování patří mému vedoucímu bakalářské práce Ing. arch. Tomášovi 

Bindrovi za odborné vedení a předávání zkušeností z oblasti architektury a stavitelství při 

řešení architektonického detailu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

48 

 

6. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 
1. Citace 

 

[1]  http://www.opava-city.cz/ 

[2]  www.wikipedia.cz 

[3]  Statutární město Opava:Toulky Opavskem, Statutární město Opava 2008, str.6 

[4]    Společné rozbory z Ateliérové tvorby III. – Urbanistická studie 

[5]  Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

2. Literatura 

 

Neufert F.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 

Solař, J.: Cvičení z pozemního stavitelství I., Sobotáles, Praha 2007 

Novotný J.: Cvičení z pozemního stavitelství IV., VŠB - TUO, Ostrava 2005 

Zdařilová, R.: Přednášky z předmětu Typologie staveb, Ostrava:  VŠB – TUO, 2007/2008 

Doseděl, A. a kol.:Čítanka výkresů ve stavebnictví,Praha:Sobotáles, 1994 

Fajkoš A.: Ploché střechy, CERM Brno 1997 

Statutární město Opava:Toulky Opavskem, Statutární město Opava 2008 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Sbírka zákonů, Česká republika 2006 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, Sbírka zákonů, Česká 

republika, 2009 

 

 

3. Internetové zdroje 

 

http://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni-materialy 

http://www.czuk.cz – Katastrální úřad 

http://www.optigreen.cz - zelená strecha 

http://pruvodce.rockwool.cz - tepelné izolace 

http://www.dektrade.cz - hydroizolace 

http://www.vytahy-voto.cz – výtahy 

http://www.schueco.com/web/cz/ -hliníková okna 

http://www.luxusnipovrchy.cz/imitace-betonu-exterier 

http://www.glynwed.cz/ - podtlakové odvodnění střech 

http://www.vysspa.cz/sportovni-stavby/telocvicny - sportovní podlahy 

http://www.stonetrade.cz – dlažba z přírodního kamene 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

49 

 

4. Softwarová podpora 

 

Archicad 13 

MS Office 

Artlantis studio 3 

Adobe Reader 

 

7. SEZNAM OBRÁZKŮ 

obr.  č. 1 – poloha města Opavy v České republice   .  

obr. č. 2 – opevnění města Opavy, J. Gebauer, P.Šrámek: Náměstí a ulice města Opavy 

obr. č. 3 - Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

obr. č. 4 - Kostel sv. Hedviky 

obr. č. 5 - Městská radnice s věží Hláska 

obr. č. 6 - Barokní Blücherův palác 

obr. č. 7 - Barokní Sobkův palác 

obr. č. 8 – ortofotomapa pozemku 

obr. č. 9 – zaznačení řešeného území do katastrální mapy 

obr. č 10. – koncept urbanistického řešení 

obr. č. 11 – koncept urbanistického řešení a jeho změna 

obr. č. 12 – vizualizace urbanistického řešení do ortofotomapy se zaznačením řešeného 

objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

50 

 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

Rehabilitační a wellnes centrum, Almužnická ulice v Opavě 

Rehabilitation and wellnes center, Almužnická Street in Opava 

 

 

     

 

 

 

 

 

    Student:                                                                                  Jana Hendrychová 

    Vedoucí bakalářské práce:                                             Ing. arch. Tomáš Bindr 

 

Ostrava 2012 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

51 

 

 

1. TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSUDKY 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2010 

 

 Název úlohy :  Styk podlahy se zeminou 

 Zpracovatel :  Jana Hendrychová 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   22.4.2012 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Styk podlahy se zeminou 

 

 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  Zemina původní   1,000       0,700  1,5 

   2  Štěrkový násyp   0,100       0,650  15,0 

   3  Betonový podklad   0,150       1,230  17,0 

   4  Penetrační nátěr   0,002       0,300  26000,0 

   5  Hydroizolační pás Glasbit G 20  0,004       0,210  14480,0 

   6  Rockwool Steprock HD   0,100       0,043  2,0 

   7  Pojistná hydroizolace Baumit  0,0001       0,350  1000,0 

   8  Anhydritová směs   0,057       1,200  20,0 

   9  Epoxidová stěrka   0,003       1,010  200,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 

  

  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. 
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 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 =   0,23 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

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

  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,05 C 

  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 

 

 

 
 Název úlohy :  Skladba střechy I. 
 Zpracovatel :  Jana Hendrychová 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

      Datum :       22.4.2012 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy 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  Stropní deska Spiroll      0,250       1,100       23,0 

   2  Spádová vrstva Anhyment       0,050       1,200       20,0 

   3  Penetrační emulze Dekprimer  0,002       0,210       1200,0 

   4  Glastek 40 Special Mineral       0,004       0,210       50000,0 

   5  Rockwool Monrock Max E S   0,200        0,045       4,0 

   6  Ochranná textilie      0,0001       0,350        144000,0 

   7  Zemní substrát Optigreen      0,425       2,300        2,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

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

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

  

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

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

  

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,003 kg/m2,rok 

  (materiál: Ochranná textilie). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1327 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. 
 
 
 

 

 

 Název úlohy :  Skladba střechy II. 
 Zpracovatel :  Jana Hendrychová 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Rehabilitační a wellnes centrum – Almužnická ulice v Opavě 

 

54 

 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   22.4.2012 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy 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  Stropní deska Spiroll        0,250    1,100   23,0 

   2  Spádová vrstva Anhyment        0,050    1,200   20,0 

   3  Penetrační emulze Dekprimer    0,002    0,210   1200,0 

   4  Glastek 40 Special Mineral       0,004    0,210   50000,0 

   5  Rockwool Monrock Max E S    0,200    0,045   4,0 

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

   7  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,050    0,180   157,0 

   8  Dřevovláknité desky Teak   0,020    0,130   12,5 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 

  

  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 =   0,19 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) 
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 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: 0,070 kg/m2,rok 

  (materiál: Alkorplan 35 176). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,070 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0502 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. 

 

 

 

 

 Název úlohy :  Skladba střechy III. 
 Zpracovatel :  Jana Hendrychová 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   22.4.2012 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy III. 

 

 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  Stropní deska Spiroll       0,250       1,100   23,0 

   2  Spádová vrstva Anhyment       0,050       1,200   20,0 

   3  Penetrační emulze Dekprimer  0,002       0,210   1200,0 

   4  Glastek 40 Special Mineral       0,004       0,210   50000,0 

   5  Rockwool Monrock Max E S   0,200       0,045   4,0 

   6  Alkorplan 35 176       0,0018      0,160   20000,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

  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 =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

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

  (materiál: Alkorplan 35 176). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,070 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0024 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0513 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. 

 


