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ANOTACE 

 

 Předmětem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace části objektu 

zázemí automobilové montážní haly v Dolních Životicích. Podkladem pro vypracování této 

dokumentace je urbanistické řešení vztahů navrženého areálu v Dolních Životicích, které bylo 

náplní Ateliérové tvorby III., a studie samotného zázemí automobilové montážní haly, jež 

byla zhotovena v rámci Ateliérové tvorby IV. Cílem celého projektu je především 

znovuoživení upadající železniční trati Opava – Svobodné Heřmanice protínající i obci Dolní 

Životice. V mém případě se jedná o vzkříšení železnice pomocí automobilového průmyslu. 

Základními charakteristickými znaky stavby jsou funkčnost, estetičnost a možnost rozvoje 

do budoucna. Samotná projektová dokumentace je rozdělena na část textovou, která je 

tvořena průvodní a technickou zprávou, a na část výkresovou pro provádění stavby. 

 

 

ANNOTATION 

 

The goal of my bachelor thesis is to create a project documentation for a part of a car 

assembly hall in Dolní Životice. The foundation for the design of this documentation is 

the urban resolution of relations of projected premises in Dolní Životice. This resolution was 

the theme of Ateliérova tvorba III and of a study of the car assembly hall which was 

the theme of Ateliérova tvorba IV. The aim of the whole project is mainly the revitalisation 

of the deteriorated railway between Opava – Svobodné Heřmanice which also crosses 

the village Dolní Životice. In this case the aim of this project is the revival of the railways 

with the help of the automobile industry. The basic characteristic features of the building are 

functionality, aesthetic and the possibility of further development. The project documentation 

itself is divided into the written part, which consists of accompanying report and engineering 

report, and technical drawings for construcion of the project. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČENÍ 

 

ArchiCAD – program podporující počítačové projektování 

Artlantis – program pro zpracování vizualizací 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v. – výškový systém Balt po vyrovnání  

C 25/30 – značení pevnosti prostého betonu 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ČSN – česká technická norma 

DN – nominální průměr potrubí 

EPS – expandovaný polystyren 

ETICS – vnější tepelně izolační kontaktní systém 

HI – hydroizolace 

K. ú. – Katastrální území 

m. n. m. – metrů nad mořem 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PD – projektová dokumentace 

PE – polyetylen 

POROTHERM – cihlový konstrukční systém stavby 

POZN. – poznámka 

PT – původní terén 

Sb. – sbírky (zákonů) 

S JTSK – souřadný systém trigonometrické sítě katastrální 

SO – stavební objekt 

STL – středotlaký (plynovod) 

TEPLO – program k tepelně technickému posouzení skladby konstrukcí 

TI – tepelná izolace 

TL. – tloušťka 

TZB – technické zařízení budov 

U – součinitel prostupu tepla, jednotka (W/m2K) 

ÚT – upravený terén 

ŽB – železobeton 
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ŽP – životní prostředí 
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ÚVOD 

 

  Předmětem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace pro provádění 

stavby části objektu zázemí automobilové montážní haly v Dolních Životicích. 

   Tento objekt je součástí navrženého areálu, který má za úkol oživit upadající 

železniční trať Opava – Svobodné Heřmanice, jež protíná i obec Dolní Životice. Stavba je 

prvním objektem zamýšlené průmyslové zóny, která má k dopravě materiálů a hotových 

výrobků využívat výhradně železnici a tím zvýšit její aktivnost průmyslovým způsobem. 

   Řešená budova zázemí automobilové haly se nachází v okrajové, doposud nezastavěné 

části obce. Návrh respektuje nízkou zástavbu celé vesnice, objekt zázemí je tedy 

dvoupodlažní, orientovaný horizontálně. Stavba v sobě propojuje hned několik funkcí. 

Majoritní plochu 1NP zabírá zejména hygienické zázemí pro dělníky a místnost s možností 

stravování. Tato dispozice vychází zejména z potřebné funkční návaznosti a oddělenosti 

jednotlivých místností. V 2NP potom převládají spíše velkoprostorové místnosti design centra 

a kanceláří. Pro toto podlaží je charakteristická spíše volnost, hravost a možnost inspirace. 

Budova zázemí těsně přiléhá k výrobní hale, přímý kontakt je zajištěn jak v prvním, tak 

v druhém podlaží. Tímto je zaručena maximální komunikace obou objektů, která je velmi 

důležitá pro dobré fungování každého podniku. Parkovací plochy pro pracovníky byly 

navrženy co nejblíže hlavního vstupu, nacházejí se pod administrativní částí objektu, jsou 

tedy kryté. 

   Veškeré místnosti byly navrhovány na základě logického úsudku, se snahou 

o vytvoření dostatečně komfortních prostor, které by byly příjemným prostředím pro zde 

pracující lidi. Celková podoba objektu je podmíněna vnitřním dispozicím. Charakteristickými 

slovy vystihujícími stavbu jsou funkčnost, logičnost, kontinuita, pravdivost, estetika a 

možnost rozvoje do budoucna. 

   Projektová dokumentace byla vypracována na základě urbanistické studie řešené 

v Ateliérové tvorbě III., studie samotné budovy automobilového zázemí, jež byla předmětem 

Ateliérové tvorby IV. a části projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované 

v rámci Ateliérové tvorby Va. Dokumentace je zpracována na základě vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

  Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou dílů. První část je textová, obsahuje 

průvodní a technickou zprávu. Druhá je výkresová, tvoří ji samotné výkresy pro realizaci 

stavby a výpisy prvků. Součástí je i architektonický detail a vizualizace objektu. K bakalářské 

práci je dále přiložena studie stavby a poster ve formátu B1. 
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Zázemí automobilové montážní haly, Dolní Životice 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby: parcela č. 970/29, k.ú. Dolní Životice 553 051 

  parcela č. 970/32, k.ú. Dolní Životice 553 051 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Okres: Opava 

Stavební úřad: Opava 

Katastrální území: Dolní Životice 630 451 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

  Fakulta stavební 

  Katedra architektury 

  Ludvíka Podéště 1875/17 

  708 33 Ostrava – Poruba 

Zpracovatel: Radka Krylová 

  Šumvald 85, 783 85 

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Zelinka 

Konzultant BP: Ing. Zdeněk Peřina 

Datum odevzdání: 30. 4. 2012 
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Mapa obce Dolní Životice s vyznačeným místem, na kterém se nachází stavební pozemek 

Zdroj: <http://katastrani mapy.cz/> 

 

 

 

 

Katastrální mapa s vyznačenými parcelami, do kterých zasahuje řešený pozemek 

Zdroj: <http://www.cuzk.cz/> 
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1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích 

 

  Stavební pozemek se nachází na jihozápadním okraji vesnice Dolní Životice, v části 

zvané „Na břehu“. Od obce je území odděleno hustými křovinami a je doposud zcela 

nezastavěné. V této rozsáhlé nesvažité oblasti byla navržena průmyslová zóna, jejíž první 

vyprojektovanou stavbou je budova zázemí s přiléhající montážní automobilovou halou. 

Řešená část území zasahuje do stavebních parcel č. 970/29 a č. 970/32, jejichž celková 

rozloha činí 31 715 m2. V katastru nemovitostí jsou v současné době evidované jako orná 

půda, jsou tedy pod ochranou zemědělského půdního fondu. Je tudíž nutné zažádat o souhlas 

k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a následně se řídit požadavky zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.     

 

 

1.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

   Byl proveden předběžný průzkum staveniště, pro něž se staly podkladem geologické 

mapy a opakovaná osobní rekognoskace staveniště. Podrobný průzkum nebyl proveden, 

jelikož se jedná o školní projekt. Z geologických, hydrogeologických a radonových map ČR 

však vyplývá, že je dané území bez ohrožení. Nejedná se tedy o záplavové a poddolované 

území, území není ohroženo sesuvy půdy a v dané oblastí není nadměrný výskyt radonu. 

   Protože se jedná o dosud zcela nezastavěnou část obce Dolní Životice, není zde 

vybudována dopravní a technická infrastruktura. Prochází zde však železniční trať, která by 

měla být hlavním způsobem dopravy automobilových komponentů a hotových automobilů. 

Právě tak by měla být železnice revitalizována. Od této železnice byla navržena přípojná kolej 

k montážní hale. Dále se v této oblasti nacházejí pouze obslužné komunikace, u nichž bylo 

navrženo zpevnění. I přesto bylo nutné vyprojektovat zcela nové komunikace a nové 

inženýrské sítě dostatečně vyhovující pro budoucí průmyslovou zónu. 
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1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

  Jelikož jsou pozemky v katastru nemovitostí evidované jako orná půda, spadají 

pod ochranu zemědělského půdního fondu. Je tudíž nutné zažádat o souhlas k odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu a následně se řídit požadavky zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu. Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

 

1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

   Veškeré obecně technické požadavky na výstavbu a užívání byly dodrženy. 

 

 

1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

  Pro území obce Dolní Životice není stanoven regulační plán. Dochází však k trvalému 

záběru zemědělské půdy, územně plánovací činnosti musí tedy probíhat podle zvláštních 

předpisů a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

  

1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

  Objekt zázemí automobilové montážní haly se nachází ve zcela nezastavěné lokalitě, 

nejsou zde tedy žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby. 

  

 

1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 

  Předpokládaná lhůta výstavby:  12 měsíců 

  Zahájení stavby:  duben 2013 

  Ukončení stavby:  duben 2014 
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Postup výstavby: 

 výškopisné a polohopisné zaměření, vytyčení objektu 

 zemní práce – stržení ornice, srovnání pláně, hloubení základových pásů a prostupů 

 vybetonování základových pásů, rozvedení vodorovných instalačních sítí mezi základy, 

následné zasypání štěrkopískem a řádné zhutnění 

 vybetonování základové desky vyztužené kari sítí 

 položení hydroizolace 

 vyzdění vnějších nosných stěn 

 kompletace vodorovných nosných konstrukcí 

 vyzdění vnitřních nosných stěn 

 položení železobetonového schodiště  

 vyzdění atiky, vytvoření vrstev střešního pláště – vybetonování spádové vrstvy, položení 

parozábrany, TI a HI 

 montáž prvků odvodnění střechy 

 vnitřní instalace – rozvody plynu, elektroinstalace podle daného projektu 

 výplně otvorů 

 vnitřní omítky stěn a stropů 

 zateplení objektu 

 položení tepelné izolace podlah 

 dokončovací práce – provedení keramických obkladů a dlažeb, položení podlahových 

krytin, výmalby, fasáda 

 konečné terénní úpravy   

 

 

1.9 Statistické údaje 

  

   Zastavěná plocha celkem:    432 m2 

   Obestavěný prostor:   (128,5 + 2 781,1 + 301,4 ) m2 = 3 211 m2 

  Podlahová plocha celkem:    721 m2 

   Odhadované náklady na stavbu:   20 000 000 Kč 

Pozn.: výpočty zahrnují pouze řešenou část objektu 
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2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2.1.1 Zhodnocení staveniště 

  

  Stavební parcela se nachází na dosud nezastavěném jihozápadním okraji obce Dolní 

Životice.  Pro celou průmyslovou zónu byl záměrně vybrán pozemek, který je rozlehlý, téměř 

zcela rovinatý. To umožňuje rozvoj průmyslové zóny do budoucna. V blízkém okolí se 

nenachází žádné objekty, tudíž ani historické stavby. Nebylo tedy nutné provedení stavebně 

historických průzkumů. Území není památkovou rezervací ani památkovou zónou. 

 

    

2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

   Pro návrh průmyslové zóny byl vybrán rozlehlý nezastavěný pozemek na okraji obce, 

jež leží v těsné blízkosti železniční trati. Navržená průmyslová oblast je od samotné vesnice 

oddělena hustými křovinami, které tímto vytváří vizuální i případnou hlukovou bariéru. 

Průmyslová zóna je součástí širšího komplexu, který má za úkol oživit upadající železniční 

trať Opava  Svobodné Heřmanice. V budoucnu se tedy předpokládá vývoj této zóny a 

postupné rozšiřování celého komplexu. 

   Samotná stavba zázemí automobilové montážní haly je v přímém kontaktu s výrobní 

halou. Je orientována na jihovýchod, kam také směřuje většina oken. Jelikož je v obci Dolní 

Životice nízká zástavba, byl respektován tento fakt a stavba byla navržena jako dvoupodlažní. 

Je tedy horizontální. Objekt vychází zejména z funkčnosti a logičnosti, což se odráží 

i na jednoduchém vzhledu. 

   Zázemí automobilové montážní haly v sobě propojuje několik funkcí. V 1NP se 

nachází zejména zázemí pro pracovníky haly a stravovací část, dispozice je vytvořena 

na základě potřeb návaznosti a oddělenosti jednotlivých funkcí. 2NP je potom dispozičně 

volnější, jsou zde velkoprostorové místnosti design centra a kanceláří. Dominantou 

exteriérového vzhledu jsou prosklené plochy fasád a akcenty červených prvků zábradlí, 

žaluzií a nosných systémů prosklení. Interiéru vévodí zejména prostorné schodiště obtáčející 

se kolem výtahu. 
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   V dalších bodech se projekt a technická zpráva bude zabývat pouze řešenou částí 

zázemí automobilové montážní haly. 

 

 

2.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Výkopy: 

   Nejprve se provede horizontální a vertikální zaměření a následné vytyčení stavby. 

Následuje sejmutí ornice z povrchu terénu do hloubky 200 mm, srovnání terénu a hloubení 

základových pásů a prostupů. Ornici je nutné uschovat.  

 

Základy: 

  Jelikož byl pro řešenou část stavby zvolen stěnový nosný systém, je založena 

na základových pásech. Ze statického hlediska však bylo nutné stavbu doplnit o podpěrné 

železobetonové sloupy, které jsou založeny na patkách. 

  Po betonáži základů a rozvedení vodorovných instalačních sítí mezi základy následuje 

zasypání štěrkopískem a jeho řádné zhutnění. Následuje vybetonování ŽB desky s kari 

výztuží. Potom dojde k položení HI proti zemní vlhkosti. 

 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

  Obvodové stěny jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 40 EKO+ PROFI, pojícím 

matriálem je malta na tenké spáry POROTHERM PROFI. Pro dosažení lepších tepelně 

izolačních vlastností byl objekt zateplen TI systémem ETICS. 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

   Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny z tvárnic POROTHERM 30 PROFI, 

pojícím materiálem je malta na tenké spáry POROTHERM PROFI. 
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Příčky: 

  Pro nenosné vnitřní svislé zdivo, tedy na příčky, byly použity tvárnice POROTHERM 

17,5 PROFI A POROTHERM 11,5 PROFI. Pojivem je malta na tenké spáry POROTHERM 

PROFI. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

  Stropní konstrukce byly navrženy ze systému POROTHERM. Stropy se skládají 

ze stropních nosníků POT, které jsou vyplňovány vložkami MIAKO a následně zmonolitněny 

betonem. Pro uložení některých stropních nosníků bylo nutné vytvořit železobetonové stropní 

průvlaky.  

   U světlých vzdáleností větších jak 6 m byla provedena ŽB ztužující žebra. Ztužení 

bylo nutné povést také u některých prostupů. 

  Součástí stropních konstrukcí jsou POROTHERM věncovky, které se ukládají 

na obvodové zdi. Celá konstrukce stropu je u obvodových zdí ztužena ŽB věnci. 

  Překlady nad otvory byly navrženy taktéž POROTHERM. Pouze nad jedním oknem, 

pro které by pro jeho velkou světlost nestačil POROTHERM překlad, byl použit I ocelový 

nosník obalený pletivem a vyplněný pálenou cihlou. 

   

Střecha: 

   Střecha byla pro daný objekt zvolena plochá, jednoplášťová, s odvodněním dovnitř 

dispozice.  

  Atika je vyzděna z tvárnic POROTHERM 30 PROFI, pojivem je malta na tenké spáry 

POROTHERM PROFI.    

  

Schodiště a rampy: 

  Schodiště v budově zázemí je navrženo železobetonové, vetknuté do zdí po obou 

stranách.  

  Schodiště v montážní hale slouží k dostatečné komunikaci budovy montážní haly a 

zázemí. Toto schodiště je navrženo jako protipožární, je podporováno ocelovými sloupy 

vytvořenými ze dvou svařených U – profilů, které jsou opatřeny protipožárním nátěrem.  

  U vstupu určeného pro zásobování je vybetonovaná rampa, která umožňuje plynulý 

přechod pro zásobování objektu. 
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Výtahy: 

  V objektu je navržen jeden hydraulický výtah bez strojovny OTIS GEN 2 COMFORT, 

který má rozměry kabiny 1250x1000 mm. 

 

Komínová tělesa:       

  V objektu nejsou žádná komínová tělesa. 

 

Výplně otvorů: 

  Na stavbu byla použita hliníková okna Schüco zasklená izolačním dvojsklem, která 

jsou podrobněji popsána ve výpisu oken. 

  V budově je navrženo několik druhů dveří. Vstupní dveře pro zásobování jsou 

ocelové, dveře propojující část zázemí s montážní halou protipožární, balkonové dveře jsou 

hliníkové. Vnitřní dveře byly navrženy dřevěné, které budou opatřené ochranným nátěrem. 

Podrobněji jsou popsány ve výpisu dveří. 

  V objektu se nacházejí dvě prosklené fasády Jansen, jejichž nosnou konstrukcí jsou 

ocelové rošty. Tyto fasády jsou blíže specifikovány ve specifikaci ostatních výrobků. 

 

Úpravy povrchů: 

  Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS. Jako tepelná izolace je použit 

fasádní pěnový polystyren EPS 100 F. Pohledovou vrstvu tvoří bílá silikonová zatíraná 

omítka CEMIX. Některá místa na fasádě jsou obložena obkladovými pásky KLINKER, které 

zde tvoří horní vrstvu zateplení. U soklu je použita silně vodoodpudivá bílá mozaiková 

omítka CEMIX. 

  Vnitřní stěny jsou opatřeny zatíranou omítkou CEMIX v bílé barvě. Stěny místností, 

které jsou náročné na vlhkost, nebo je zde z hygienického hlediska nutný obklad, jsou pokryté 

keramickým obkladem do výšky podle PD. 

  Vnitřní stropy jsou taktéž opatřeny zatíranou omítkou CEMIX v bílé barvě.  

 

Podlahy: 

  Podlahy jsou z důvodu náročnosti provozu navrženy v řešené části objektu shodné, a 

to s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

  Podlaha balkonu je pokryta taktéž dlažbou, ta je ale navíc mrazuvzdorná a 

protiskluzná. 
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Izolace proti vlhkosti: 

  Jako ochrana proti zemní vlhkosti podlahy na zemině byl použit hydroizolační pás 

z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny DEKGLASS G200 S40. 

  Střecha je chráněna proti kondenzaci vodní páry uvnitř skladby střešního pláště 

pomocí parozábrany GLASTEK SPECIAL MINERAL. Krytinu střechy tvoří střešní 

hydroizolační fólie ALKORPLAN 35176 s PES vyztuženou vložkou. 

 

Tepelná a zvuková izolace: 

  Svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny systémem ETICS. Jako tepelná izolace je 

použit fasádní pěnový polystyren EPS 100 F. 

  Pro tepelné zaizolování podlahy na zemině byla použita TI ROCKWOOL 

STEPROCK ND, tatáž tepelná izolace byla v menší tloušťce navržena i pro zaizolování 

podlahy 2NP. 

  Jako tepelná izolace střechy je navržena střešní tepelná izolace MONROCK MAX E, 

která má navíc funkci protipožární ochrany. 

 

Práce PSV: 

  Práce PSV neboli pomocná (přidružená) stavební výroba v sobě zahrnuje řemesla, 

instalace, dokončovací práce a kompletace. Do těchto prací spadají truhlářské, zámečnické a 

klempířské práce. Podrobněji jsou tyto prvky výroby popsány ve specifikaci truhlářských 

výrobků, specifikaci zámečnických výrobků a specifikaci klempířských výrobků. 

 

    

2.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

   Protože je stavba zázemí automobilové montáže navržena v doposud nezastavěné 

lokalitě, bylo nutné vyprojektovat zcela nové inženýrské sítě pro celou plánovanou 

průmyslovou zónu. Tyto sítě jsou napojeny na okolní zdroje. Součástí navrženého areálu je 

vlastní čistička odpadních vod a vlastní trafostanice. 

   V dané lokalitě se nachází pouze obslužné komunikace, které byly zpevněny 

v asfaltové. Bylo však nutné navrhnout i zcela nové komunikace. 

   Výhodou této oblasti je protínající železniční trať, která bude využívána k dopravě 

komponentů i hotových výrobků průmyslové zóny. Doprava by měla probíhat výhradně 
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po železnici, což by vedlo k revitalizaci této železniční trati. K železnici byla navržena 

přípojná kolej, vedle níž je odstavná zpevněná betonová plocha. 

   K parkování zaměstnanců slouží kryté parkoviště, které se nachází pod pravým 

křídlem budovy zázemí, v němž jsou umístěny kanceláře. 

 

 

2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

    

   Přístup na pozemek bude zajištěn ze zpevněné komunikace, která je napojena 

na silnici 442/26. Dále je zde možnost železniční dopravy. Napojení na síť technické 

infrastruktury bude provedeno pomocí přípojek na technickou síť navržené průmyslové zóny. 

Podrobnější řešení není předmětem BP. 

 

 

2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

   Navrhovaná stavba zázemí automobilové montážní haly bude mít taková opatření, aby 

nedocházelo k poškozování okolní přírody a ke znečišťování ŽP. Veškeré zacházení 

s odpadními materiály bude v souladu se zákony.  

 

    

2.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

   Stavba zázemí je zpřístupněna i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

V 1NP je navrženo bezbariérové WC, pohyb do 2NP je umožněn pomocí výtahu. 

Na parkovišti je co nejblíže hlavního vstupu do objektu vymezeno zvláštní místo pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody pochůzných ploch jsou postupné. 
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2.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

   Byl proveden předběžný průzkum staveniště, kterému předcházelo podrobné 

zkoumání území v mapových podkladech. Následně docházelo k opakovanému osobnímu 

navštívení lokality, vizuální prohlídce širšího okolí i samotné stavební parcely. Podrobný 

průzkum staveniště nebyl proveden, jelikož se jedná o školní projekt.  

 

 

2.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

   Podkladem pro vytýčení stavby byla katastrální mapa. Byl použit souřadnicový systém 

S JTSK a výškový systém B.p.v. 

 

2.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

  Předmětem bakalářské práce je sice pouze návrh stavby zázemí automobilové 

montážní haly, existuje však přímá návaznost zázemí a haly automobilové montáže. Montážní 

hala je tedy také označena jako nový stavební objekt, její dispozice však není řešena. 

  SO 01  Novostavba zázemí automobilové montážní haly 

  SO 02 – Novostavba automobilové montážní haly 

  SO 03 – Navržené asfaltové komunikace 

  SO 04 – Stávající obslužné komunikace upravené na asfaltové 

  SO 05 – Navržená odbočka železnice 

  SO 06 – Betonová odstavná plocha 

  SO 07 – Chodník ze zámkové dlažby 

  SO 08 – Odstavná plocha pro kontejnery 

  SO 09 – Kanalizační přípojka 

  SO 10 – Přípojka elektro 

  SO 11 – Vodovodní přípojka 

  SO 12 – Plynová přípojka 
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2.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

 Pozemek se nachází v doposud zcela nezastavěné lokalitě. Stavba tedy nemá vliv 

na žádné okolní budovy. Od obce je navíc území odděleno hustými křovinami, tento porost tak 

vytváří přirozenou vizuální a případnou hlukovou bariéru. Parcely, na kterých je stavba 

vyprojektována, jsou v katastru nemovitostí evidované jako orná půda, jsou tedy pod ochranou 

zemědělského půdního fondu. Je tudíž nutné zažádat o souhlas k trvalému odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu a následně se řídit požadavky zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu.   

 

 

2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

   Při realizaci projektu i při provozu stavby je nutné, aby všichni pracovníci náležitě 

dodržovali veškeré platné bezpečností předpisy, postupy, normy a vyhlášky. V průběhu 

realizace stavby budou prováděny kontroly BOZP. V době provozu budou taktéž prováděny 

bezpečnostní kontroly pracovníků příslušnými autorizovanými orgány a budou prováděna 

školení zaměstnanců.  

 

 

2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

  Mechanická odolnost a stabilita všech konstrukcí musí být prokázána statickým 

výpočtem. Tímto je dokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Statické výpočty nejsou předmětem BP. 
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2.3 Požární bezpečnost 

 

  Řešení požární bezpečnosti je specifickým oborem, který není předmětem BP. Požární 

bezpečnost staveb je posuzována a navrhována autorizovaným specialistou na požární 

bezpečnost. Navržené řešení je součástí požárně technické zprávy. Podle vyhlášky je nutné 

zajistit: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

  Požární bezpečnost stavby je zajištěna dostatečnými odstupovými vzdálenosti 

jednotlivých objektů, aby nemohlo docházet k rozšiřování požáru na okolní stavby. Stavba 

bude vybavena kouřovými čidly a hlásiči požáru, nesmí chybět dostatečné množství hasicích 

přístrojů a únikové značky. Stavba je navržena tak, aby byla umožněna rychlá evakuace osob, 

délka chodeb tedy není delší než 30 m. V blízkosti stavby se musí nacházet dostatečný zdroj 

vody pro uhašení případného požáru – je zde navržen požární hydrant. Veškeré hořlavé 

materiály budou opatřeny protipožárními nátěry. 

 

 

2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

  Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví pracovníků a okolních 

obyvatel, především v důsledku těchto jevů: 

a) vypouštění toxických plynů 

b) přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší 

c) emise nebezpečného záření 

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy 

e) nedostatečné zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů 

f) výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř staveb 

  Ve všech místnostech je umožněno dostatečné větrání, ať už přirozené nebo nucené, 

aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a následnému vzniku plísní, což by ohrožovalo 
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zdraví zaměstnanců. Veškeré materiály, které se nacházejí ve vlhkých prostorách umýváren, 

jsou odolné vůči vlhkosti. 

  Místnosti jsou dostatečně osvětleny a vytvářejí tak vyhovující prostředí pro práci. 

  Stavba zázemí montážní haly není zdrojem znečištění ŽP. 

 

 

2.5 Bezpečnost při užívání 

 

  Stavba zázemí montážní haly nepředstavuje pro své uživatele riziko újmy na zdraví a 

nevystavuje je možnostem úrazu. Je navržena podle regulativů, které splňují bezpečnost 

při užívání.  

  Na místech, kde hrozí pád z výšky, je navrženo zábradlí v dostatečné výšce. Materiály 

podlah jsou zvoleny protiskluzné. Uživatelé stavby budou před zahájením provozu seznámeni 

s bezpečností při užívání.   

 

 

2.6 Ochrana proti hluku 

 

  Stavba je navržena tak, aby nedocházelo pronikání nežádoucích otřesů a hluku 

do okolních místností. To zajišťuje zejména kvalitní izolace podlah.  

  Stavba nebude svým provozem obtěžovat okolní občany, protože se nachází daleko 

od obytné části vesnice. Je od ní navíc oddělena hustými křovinami, které by případný hluk 

pohltily.  

 

 

2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

  Objekt vyhovuje veškerým normativním tepelně technickým požadavkům. Na stavbu 

byly použity kvalitní izolační a zdící materiály. Kritické konstrukce byly posouzeny 

v programu TEPLO 2011, posudky jsou doloženy v příloze č. 1.  
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2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

   

  Stavba zázemí byla navržena i s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. V 1NP se nachází bezbariérové WC, pohyb do 2NP je umožněn pomocí výtahu. 

Na parkovišti je blízko hlavního vstupu do objektu vymezeno zvláštní místo pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

 

2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

  V dané lokalitě nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, jako je ohrožení 

radonem, agresivní spodní vodou, seismicitou a poddolováním. Není tedy nutná žádná 

zvláštní ochrana.  

 

 

2.10 Ochrana obyvatelstva 

 

 Objekt neohrožuje obyvatelstvo, není tedy nutná žádná zvláštní opatření pro ochranu.  

Pouze v době výstavby bude objekt oplocen a tímto chráněn proti vniku cizích osob, které by 

na staveništi mohli přijít k úrazu. 

  

 

2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

2.11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 

  Odvodnění pozemku bude provedeno do nedaleké říčky Hvozdnice. Voda vtékající 

do řeky bude čištěna a pravidelně kontrolována, aby neobsahovala látky, jež by zapříčinily 

znečištění vody a úhyn organismů zde žijících. 

  Odpadní a splaškové vody budou napojeny na navrženou společnou dešťovou a 

splaškovou kanalizaci. 
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2.11.2 Zásobování vodou 

 

   Stavba zázemí bude napojena na navrženou vodovodní síť průmyslové zóny. 

 

 

2.11.3 Zásobování energiemi 

 

   Objekt zázemí bude napojen na navrženou elektrickou síť průmyslové zóny. 

 

 

2.11.4 Řešení dopravy 

 

   Jelikož se stavba nachází blízko železniční trati, která postupně upadá, bude 

upřednostňována doprava zejména pomocí železnice. Tím by bylo dosaženo znovuobnovení 

železniční trasy Opava – Svobodné Heřmanice. 

   Další možnost dopravy je potom po nově navržených a zpevněných komunikacích, 

které jsou napojeny na silnici 442/46. 

 

  

2.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

  Na území bude před započetím stavebních prací sejmuta ornice do hloubky 200 mm a 

terén bude vyrovnán. 

  Plochy pro pěší jsou ze zámkové dlažby, silniční komunikace jsou asfaltové. 

U přípojné železniční koleje byla navržena zpevněná betonová plocha pro vykládku a 

nakládku výrobků a komponentů. U zásobovacího vstupu se nachází plocha pro kontejnery 

s odpadem.  

  Volné nezastavěné prostory budou zkultivovány, osazeny rostlými stromky, aby bylo 

prostředí co nejpříjemnější. 
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3  SITUACE STAVBY 

 

3.1 Situace širších vztahů stavby a jejího okolí 

 

   Situace širších vztahů nebyla předmětem řešení BP. Vazby navrženého komplexu 

v Dolních Životicích na okolí však byly náplní Ateliérové tvorby III, kde se zjišťovaly 

veškeré potřeby, nutnosti a možnosti dané lokality a jejího širšího okolí. 

 

3.2 Koordinační situace stavby (zastavovací plán) 

 

   Zastavovací situace stavby a koordinační situace stavby jsou zařazeny v příloze 

výkresové dokumentace stavby, výkresy A1 a A2. 
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4 DOKLADOVÁ ČÁST 

 

4.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

 

   Jelikož se jedná o školní projekt, tato část nebyla v rámci BP řešena. 

 

 

4.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

   Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti, 

zahrnuje veškeré energie spotřebované při provozu hodnocené stavby. Od 1. 1. 2009 

je zpracování průkazu energetické náročnosti povinné pro všechny nově stavěné 

budovy i pro rekonstrukce větších budov. Požadavky na energetickou náročnost budov 

upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona 

č. 177/2006 Sb.) a vyhláška č. 148/2007 Sb. 

  Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy nebylo předmětem BP. 
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5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

  Plán organizace výstavby, projekty zařízení staveniště a zásady organizace výstavby 

vždy zpracovává specialista. Jedná se o projekty, ve kterých je vypracována zejména základní 

koncepce zařízení staveniště. Samotný projekt zpravidla sestává z technické zprávy a 

výkresové dokumentace v potřebném rozsahu. 

  Zpracování zásad organizace výstavby není předmětem BP. 
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6 DOKUMENTACE STAVBY 

 

6.1 Technická zpráva 

 

6.1.1 Účel objektu 

 

   Řešený objekt slouží jako zázemí automobilové montážní haly. Je zde navrženo 

hygienické zázemí pro dělníky, stravovací část, administrativní zázemí podniku a design 

centrum. 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

  Objekt zázemí automobilové montážní haly je navržen jako dvoupodlažní, a to 

z důvodu respektování nízké zástavby obce Dolní Životice. Hlavní vstup do objektu je 

na východní světové straně. Ve vstupní hale se nachází recepce s přilehlou místností recepční, 

bezbariérové WC a sklad nářadí. Majoritní část 1NP zabírá zejména zázemí pro pracovníky 

montáže, které je oddělené pro muže a ženy. Zázemí obsahuje čisté a špinavé šatny, které jsou 

od sebe odděleny umývárnami, sprchami a toaletami. Z chodby, ve které jsou navržena 

pohotovostní WC pro muže a ženy a úklidová místnost, se vstupuje přímo do výrobní haly. 

V další části půdorysu je navržena přípravna pokrmů s přiléhajícími sklady, zázemí a jídelna. 

Stravovací část je zásobována vlastním vchodem, který se nachází na jižní straně objektu. 

V 1NP je dále navržena technická místnost. 

  Do 2NP se dostaneme ze vstupní haly po dominantním proskleném schodišti, které 

lemuje výtah. V 2NP se nacházejí spíše velkoprostorové místnosti. Hned naproti schodišti 

jsou WC a umývárny pro muže a ženy a úklidová místnost. V levém křídle 2.NP jsou 

vyprojektovány kanceláře mistrů, design centrum s přiléhajícím balkonem, modelárna a 

kuchyňka. Je zde umožněn kontakt mistrů s dělníky montážní haly, protože z haly vede 

schodiště do této části 2NP. Pravé křídlo 2NP je věnováno kancelářím účetních, sekretářek, 

náměstka a ředitele. Dále se zde nachází zasedací místnost s přilehlou kuchyňkou, 

odpočinková zóna s výhledem do montážní haly, archiv a místnost pro IT technika a server. 

Pod pravým křídlem 2NP se nachází kryté parkoviště.  
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  V budově funguje několik provozů. Pracovníci montážní haly přicházejí přes vstupní 

halu, procházejí čistou a špinavou šatnou, které jsou odděleny umývárnami, sprchami a WC, 

dostávají se do chodby a odtud do montážní haly. Z montážní haly mají možnost přímého 

kontaktu s mistrem, to díky schodišti vedoucímu do levého křídla 2NP, kde se nacházejí právě 

kanceláře mistrů. Do jídelny dělníci vcházejí přes chodbu, ve které je i pohotovostní WC. 

 Pracovníci stravovací části absolvují stejnou cestu jako dělníci, ze spojovací chodby 

jdou však do části se stravovacím zázemím, kuchyní a sklady.  

 Designeři, mistři, IT technik, ředitel, náměstek, účetní a sekretářky vystoupají z haly 

po schodech do 2NP, zde se rozdělí do pravého nebo levého křídla. Design centrum bylo 

navrženo tak, aby zde pracovníci čerpali inspiraci, rozvíjeli své nápady a pracovali 

v kolektivu. Mají zde kontakt s exteriérem v podobě balkonu a velkoplošně prosklených stěn. 

Pracovníci 2NP se chodí stravovat do 1NP, vchodem z haly. 

   Dispozice 1NP vychází zejména z potřebné funkční návaznosti a oddělenosti 

jednotlivých místností. Kontrastem k tomu je 2NP, kde převládají spíše velkoprostorové 

místnosti symbolizující volnost, hravost a možnost inspirace. 

   Veškeré místnosti byly důsledně navrhovány na základě logického úsudku, snahou 

bylo vytvořit funkční návaznosti a díky tomu vybudovat provozuschopnou strukturu objektu. 

Velký důraz byl také kladen na vytvoření dostatečně komfortních prostor, které by byly 

příjemným prostředím pro zde pracující lidi. Celková podoba objektu je podmíněna vnitřním 

dispozicím, charakteristickými slovy vystihujícími stavbu jsou funkčnost, logičnost, 

kontinuita, pravdivost, estetika a možnost rozvoje stavby do budoucna. 

   Volné nezastavěné plochy budou zkultivovány, osazeny rostlými stromky, aby bylo 

vytvořeno co nejpříjemnější prostředí pro uživatele. 

   Při návrhu stavby zázemí automobilové montážní bylo myšleno i na osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. V 1NP se nachází bezbariérové WC, pohyb do 2NP je 

umožněn pomocí výtahu. Na parkovišti je co nejblíže hlavního vstupu do objektu vymezeno 

zvláštní místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

   Dále se projektová dokumentace a popis stavebních konstrukcí a materiálů bude 

zabývat pouze řešenou částí zázemí automobilové montážní haly, která je předmětem BP. 
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6.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Kapacity (celého objektu zázemí automobilové montážní haly):  

 Počítá se s dvousměnným provozem v montážní hale. Sociální zázemí je navrženo 

pro 28 mužů a 18 žen. Dále jsou zde vyprojektovány kanceláře dvou mistrů, design centrum 

pro dvacet designerů, kancelář pro dvě účetní, kancelář ředitele, kancelář náměstka, kancelář 

sekretářky ředitele, místnost pro recepční a místnost pro IT technika.. Celkový počet 

pracovníků tedy činí 75 osob. 

 

Zastavěná plocha celkem: 432 m2 

 

Obestavěný prostor: (128,5 + 2 781,1 + 301,4 ) m2 = 3 211 m2 

 

Podlahová plocha celkem:  721 m2 

 

Odhadované náklady na stavbu:  20 000 000 Kč 

 

Orientace, osvětlení a oslunění: 

  Objekt zázemí je orientován na jižní světovou stranu. Většina oken směřuje na jih a 

východ. V celodenně využívaných místnostech kanceláří, design centra, jídelny a zázemí 

pro obsluhu jídelny je zajištěno dostatečné přirozené osvětlení i větrání. Šatny, sprchy, 

umývárny, WC, úklidové místnosti, kuchyňky, sklady a technická místnost jsou bez oken, 

osvětlení je umělé, dostatečná výměna vzduchu je zajištěna pomocí nuceného větrání.  

 

 

6.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

  Konstrukční systém řešené části zázemí automobilové montážní haly byl zvolen 

stěnový zděný. Tam, kde to bylo ze statických důvodů nutné, byly použity železobetonové 

podpěrné sloupy. 
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Výkopy: 

  Nejprve se provede horizontální a vertikální zaměření a následné vytyčení stavby. 

Následuje sejmutí ornice z povrchu terénu do hloubky 200 mm, srovnání terénu a hloubení 

základových pásů a prostupů. Ornici je nutné uschovat.  

 

Základy: 

 Jelikož byl pro řešenou část stavby zvolen stěnový nosný systém, je založena 

na základových pásech. Ze statického hlediska však bylo nutné stavbu doplnit o podpěrné 

železobetonové sloupy, které jsou založeny na betonových patkách. Základy jsou vytvořeny 

z prostého betonu C25/30. 

 Po vybetonování základů a rozvedení vodorovných instalačních sítí mezi základy 

dojde zasypání konstrukcí štěrkopískem v tl. 100 mm a jeho řádné zhutnění. Následně se 

vybetonuje vlastní podkladní ŽB deska tl. 150 mm, která je vyztužená kari sítí s velikostí ok 

100 x 100 mm. Potom dojde k položení HI DEKGLASS G 200 S 40, jež chrání horní vrstvy 

stavby proti zemní vlhkosti. Základové patky a pásy jsou založeny v nezámrzné hloubce, aby 

nedocházelo k poškozování základů. Základová spára se nachází ve výškové úrovni – 1,300 

od ±0,000.  

 Základy jsou navrženy pod nosnými konstrukcemi stavby, založení bylo nutné i 

pod schodišti a rampami.  

 Jelikož ke stavbě zázemí přiléhá montážní hala, jejímž konstrukčním systémem je 

skelet, z důvodu odlišného založení a různých provozů jednotlivých objektů musely být 

od sebe základy odděleny dělící spárou. Dělící pára spodní stavby je vyplněna tepelnou 

izolací EPS PERIMETR tl. 100 mm.    

 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

 Obvodové stěny jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 40 EKO+ PROFI, pojícím 

matriálem je malta na tenké spáry POROTHERM PROFI. Pro dosažení lepších tepelně 

izolačních vlastností byl objekt zateplen systémem ETICS. Jako tepelný izolant byl zvolen 

pěnový polystyren EPS 100 F fasádní o tl. 100 mm, který je k nosným stěnám přikotven 

pomocí talířových kotev. 
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Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

  Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny z tvárnic POROTHERM 30 PROFI, 

pojícím materiálem je malta na tenké spáry POROTHERM PROFI. 

 

Příčky: 

  Pro nenosné vnitřní svislé zdivo, tedy na příčky, byly použity tvárnice POROTHERM 

17,5 PROFI A POROTHERM 11,5 PROFI. Pojivem je malta na tenké spáry POROTHERM 

PROFI. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

  Stropní konstrukce jsou navrženy systémové keramické POROTHERM. Z důvodu 

nutnosti překonání velkých světlých vzdáleností byl na celé stavbě navržen keramický strop 

POROTHERM o celkové tloušťce 270 mm. Pro uložení některých stropních nosníků bylo 

nutné navrhnout železobetonové stropní průvlaky o rozměrech 300x300 mm a 400x400 mm. 

Stropní konstrukce se skládá ze stropních nosníků POT, které jsou kladeny v osových 

vzdálenostech 500 mm nebo 625 mm od sebe. Mezi jednotlivé nosníky se ukládají stropní 

vložky MIAKO o tloušťce 230 mm. Celý strop se následně zmonolitní betonem C25/30 

tl.  40 mm. 

  U překonávání světlých vzdáleností větších jak 6 m je nutné vytvořit ztužující ŽB 

žebro. To se provádí tak, že je klasická vložka MIAKO o tloušťce 230 mm je nahrazena nižší, 

tzv. doplňkovou stropní vložkou o tloušťce 80 mm. Tím vznikne prostor pro vytvoření 

průběžného ŽB věnce po celé délce stropu. Podobný princip je použit i u prostupů stropem, 

zde však ŽB žebro není průběžné po celé délce stropu, ale zasahuje pouze o jednu až dvě 

vložky za šířku prostupu. 

  Součástí stropů jsou POROTHERM věncovky, které se ukládají na obvodové zdi. 

Celá konstrukce stropu je u obvodových zdí ztužena ŽB věnci, které jsou tvořeny čtyřmi 

ocelovými profily J 14 a třmínky J 6. 

  Překlady nad otvory byly navrženy taktéž POROTHERM. Pouze nad jedním oknem, 

pro které by pro jeho velkou světlost nestačil POROTHERM překlad, byl použit I ocelový 

nosník obalený pletivem a vyplněný pálenou cihlou. 

  Dobetonávky stropů byly provedeny z betonu C25/30. 

  

 



Bakalářská práce 

37 
 

Střecha: 

  Střecha byla pro daný objekt zvolena plochá jednoplášťová s odvodněním dovnitř 

dispozice. Nosnou vrstvu tvoří keramický strop POROTHERM o tloušťce 270 mm. Na tuto 

konstrukci je provedena spádová vrstva ANHYMENT, dilatovaná po 4 x 4 m. Spádová vrstva 

má sklon od 2,4 % – 3,6 % a nabývá tlouštěk 50 – 385 mm. Na tuto vrstvu je provedena 

penetrace z penetrační emulze DEKPRIMER a položena parozábrana GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Následuje střešní tepelná izolace MONROCK MAX E s protipožární 

ochranou a hydroizolační vrstva střechy, kterou tvoří fóliová izolace ALKORPLAN 35176 

s PES vyztuženou vložkou. 

  Atika je vyzděna z tvárnic POROTHERM 30 PROFI, pojivem je malta na tenké spáry 

POROTHERM PROFI. 

   Odvodnění střechy je navrženo pomocí střešních vpustí a svodů TOPVERT 

o průměru 150 mm. Na střeše vyúsťují větrací a odpadové potrubí kanalizace PP 120/150. 

  Na střeše se nachází jeden pultový akrylátový světlík se sklonem 4,8 %, který 

prosvětluje halu 2NP.  

  Balkon je odvodněn ve spádu 1,5% do žlabového systému SCHLÜTER BARIN, 

SK 3 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TL. (mm) 

  ALKORPLAN 35176 S PES VYZTUŽENOU VLOŽKOU 1,8 

STŘEŠNÍ TEPELNÁ IZOLACE  MONROCK MAX E S PROTIPOŽÁRNÍ   

OCHRANOU 
250 

  PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 

  PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER 

  SPÁDOVÁ VRSTVA ANHYMENT, spád 2,4 %  3,6 % 50  385 

   

Schodiště a rampy: 

  Navržené schodiště v budově zázemí je dominantou celého interiéru, obtáčí se kolem 

výtahu. Je vytvořeno ze železobetonu. Šířka schodišťového ramene je 1925 mm, rozměry 

stupňů jsou 157x295 mm. Schodiště je vetknuté do zdi po obou stranách 100 mm. Nášlapná 

vrstva schodiště je provedena z keramické dlažby. Ke schodišti je přikotveno zábradlí výšky 

1000 mm. 
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  Druhé schodiště se nachází v montážní hale, slouží k dostatečné komunikaci budovy 

montážní haly a zázemí. Toto schodiště je protipožární, je podporováno ocelovými sloupy 

vytvořenými ze dvou svařených U – profilů opatřenými protipožárním nátěrem. Ochrana je 

opět zajištěna přikotveným zábradlím. 

  U vstupu určeného pro zásobování je vybetonovaná rampa, která tak vytváří plynulý 

přechod pro zásobování objektu. 

 

Výtahy: 

  V objektu je navržen jeden hydraulický výtah bez strojovny OTIS GEN 2 COMFORT, 

který má rozměry kabiny 1250x1000 mm. Horní úroveň výtahové šachty se nachází ve výšce 

+ 6,840, dolní potom v úrovni 1,050 vzhledem k ±0,000.  

 

Komínová tělesa:       

  V objektu nejsou žádná komínová tělesa. 

 

Výplně otvorů: 

  Na stavbu byla použita hliníková okna Schüco zasklená izolačním dvojsklem, která 

jsou podrobněji popsána ve výpisu oken. 

  V budově je navrženo několik druhů dveří. Vstupní dveře pro zásobování jsou 

ocelové, dveře propojující část zázemí s montážní halou protipožární, balkonové dveře jsou 

hliníkové. Vnitřní dveře byly navrženy dřevěné, které budou opatřené ochranným nátěrem. 

Podrobněji jsou popsány ve výpisu dveří. 

  V objektu se nacházejí dvě prosklené fasády Jansen, jejichž nosnou konstrukcí jsou 

ocelové rošty. Tyto fasády jsou blíže specifikovány ve specifikaci ostatních výrobků. 

 

Úpravy povrchů: 

  Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS. Jako tepelný izolant je použit 

fasádní pěnový polystyren EPS 100 F, který se přilepí k tvárnicím POROTHERM lepící a 

stěrkovou hmotou CEMIX. Na nalepený polystyren se znovu nanese vrstva lepící a stěrkové 

hmoty CEMIX a uloží se sklotextilní armovací tkanina. Vše se stabilizuje talířovými 

hmoždinkami. Provede se základní nátěr a bílá silikonová zatíraná omítka CEMIX. U míst 

na fasádě, která jsou obložena obkladovými pásky KLINKER, je použito stejné zateplení, 

pouze s tím rozdílem, že na sklotextilní armovací tkaninu se pomocí lepidla CEMIX FLEX 
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EXTRA přímo lepí keramické obkladové pásky v tmavě šedém provedení. Pro spárování se 

použije CEMIX spárovací hmota WIDE. U soklu je použita silně vodoodpudivá bílá 

mozaiková omítka CEMIX. 

  Vnitřní stěny jsou opatřeny silikonovou zatíranou omítkou CEMIX v bílé barvě. Stěny 

místností, které jsou náročné na vlhkost, nebo je zde z hygienického hlediska nutný obklad, 

jsou pokryta keramickým obkladem do výšky podle PD. 

  Vnitřní stropy jsou taktéž opatřeny silikonovou omítkou CEMIX v bílé barvě.  

SK6 

SKLADBA SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ OBKLADU) TL. (mm) 

  CEMIX SILIKONOVÁ ZATÍRANÁ OMÍTKA  10 

  OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT  SILIKON 

  VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 40 EKO+ PROFI 0,5 

  LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX  135 4 

  TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 100 F 100 

LEPIDLO A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX  135 + SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ 

TKANINA 4 

  OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT  SILIKON 

  CEMIX SILIKONOVÁ ZATÍRANÁ OMÍTKA  3 

 

SK6 

SKLADBA SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ (S OBKLADEM) TL. (mm) 

  CEMIX SILIKONOVÁ ZATÍRANÁ OMÍTKA  10 

  OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT  SILIKON 

  VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 40 EKO+ PROFI 0,5 

  LEPIDLO A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX  135 4 

  TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 100 F 100 

LEPIDLO A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX  135 + SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ 

TKANINA 4 

  LEPIDLO FLEX EXTRA 

  KERAMICKÉ PÁSKY KLINKER 15 

  CEMIX SPÁROVACÍ HMOTA WIDE   
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Podlahy: 

   Podlahy jsou v celé části řešeného objektu navrženy shodné. Z důvodu náročnosti 

provozu je nášlapná vrstva podlah tvořena keramickou dlažbou RAKO v šedé barvě. 

   Podlaha balkonu je pokryta taktéž dlažbou, ta je ale navíc mrazuvzdorná a 

protiskluzná.  

SK 1 

SKLADBA PODLAHY 1NP TL. (mm) 

  KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO 10 

  FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL CERESIT 0,5 

  BETONOVÁ MAZANINA 65 

  POJISTNÁ HI BAUMIT 0,1 

  TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND 120 

 

SK 2 

SKLADBA PODLAHY 2NP TL. (mm) 

  KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO 10 

  FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL CERESIT 0,5 

  BETONOVÁ MAZANINA 65 

  POJISTNÁ HI BAUMIT 0,1 

  TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND 50 

 

SK4 

SKLADBA BAKONOVÉ PODLAHY TL. (mm) 

  MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA RAKO TAURUS GRANIT 10 

  TENKÉ LOŽE LEPIDLA KEMABOND FLEX 131 3 

  SPECIÁLNÍ HI PE ROHOŽ SCHÜTER  DITRA 3 

  SPÁDOVÝ POTĚR CEMIX, SPÁD 1,5% 10  70 

 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

   Jako ochrana proti zemní vlhkosti podlahy na terénu byl použit hydroizolační pás 

z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny DEKGLASS G200 S40. 
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Ostatní izolace proti vlhkosti: 

   Střecha je chráněna proti kondenzaci vodní páry uvnitř skladby střešního pláště 

pomocí parozábrany GLASTEK SPECIAL MINERAL. Jako krytina střechy je navržena 

střešní hydroizolační fólie ALKORPLAN 35176 s PES vyztuženou vložkou. Po obvodu 

objektu je navržen okapový chodník ze štěrku. Tam, kde se nachází zpevněné plochy nebo 

zde z důvodu krytých částí nedochází k pronikání srážkové vody, okapový chodník navržen 

není. 

 

Tepelná a zvuková izolace: 

   Svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny systémem ETICS. Jako tepelná izolace je 

použit fasádní pěnový polystyren EPS 100 F, který se přilepí k tvárnicím POROTHERM 

pomocí lepící a stěrkové hmoty CEMIX. Na nalepený polystyren se znovu nanese vrstva 

lepící a stěrkové hmoty CEMIX a uloží se sklotextilní armovací tkanina. Vše se stabilizuje 

talířovými kotvami. Potom se provede povrchová úprava, kterou tvoří omítka nebo obklad 

z keramických pásků. Protože zdící tvárnice POROTHERM mají samy o sobě dobré tepelně 

izolační vlastnosti, se zateplovacím systémem ETICS je dosaženo vynikajících hodnot 

součinitele prostupu tepla U. 

   Jako výplň dělící spáry mezi objektem haly a budovy zázemí nad úrovní terénu je 

použit fasádní pěnový polystyren EPS 100 F 

   Pro tepelné zaizolování podlahy na zemině byla použita TI ROCKWOOL 

STEPROCK ND v tloušťce 120 mm, tatáž tepelná izolace byla navržena pro zaizolování 

podlahy 2NP, avšak již v postačující menší tloušťce 65 mm. Použitá tepelná izolace zároveň 

slouží jako izolace kročejová. 

  Jako tepelná izolace střechy je navržena střešní tepelná izolace MONROCK MAX E 

o tloušťce 250 mm, který má navíc funkci protipožární ochrany. 

  Veškeré výplně otvorů jsou dobře tepelně zaizolovány tak, aby byla eliminace 

tepelných mostů co největší. 

 

Zámečnické výrobky: 

  Práce PSV neboli pomocná (přidružená) stavební výroba v sobě zahrnuje řemesla, 

instalace, dokončovací práce, kompletace. Do těchto prací spadají truhlářské, zámečnické a 

klempířské práce. Podrobněji jsou tyto prvky výroby popsány ve specifikacích. 
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Vnější plochy: 

  Plochy pro pěší jsou navrženy ze zámkové dlažby, silniční komunikace jsou asfaltové. 

U přípojné železniční koleje byla navržena zpevněná betonová plocha pro vykládku a 

nakládku výrobků a komponentů. U zásobovacího vstupu se nachází plocha pro kontejnery 

s odpadem. 

  Pod pravým křídlem budovy zázemí se nachází kryté parkoviště pro zaměstnance.  

  Volné nezastavěné prostory budou zkultivovány a osazeny rostlými stromky. 

 

 

6.1.5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 

 

  V návrhu stavby jsou použity kvalitní zdící a tepelně izolační matriály, které přispívají 

k co nejmenším ztrátám energií. Kritické konstrukce, tedy podlaha na zemině, obvodová 

stěna, střešní plášť a podlaha vyložené části objektu, byly posouzeny v programu TEPLO 

2011. Posudky jsou doloženy v příloze.  

   Výplně otvorů, tedy okna a dveře, bývají obecně nejslabším článkem obvodového 

pláště. Dnes však je technologie na tak vysoké úrovni, že se tyto konstrukce vyrábějí velmi 

kvalitní. Jako výplně otvorů stavby zázemí byly zvoleny kvalitní výrobky s dobrými 

hodnotami součinitelů prostupu tepla.   

 

 

6.1.6 Způsob založení objektu 

 

  Jelikož byl pro řešenou část stavby zvolen stěnový nosný systém, je založena 

na základových pásech. Ze statického hlediska však bylo nutné stavbu doplnit o podpěrné 

železobetonové sloupy, které jsou založeny na patkách. Pro betonáž základů byl použit beton 

pevnosti C25/30. Základy jsou založeny v nezámrzné hloubce, ve výškové úrovni – 1,300 

vzhledem k  ±0,000. 

  Postup je takový, že po betonáži základů a rozvedení vodorovných instalačních sítí 

mezi základy dojde k zasypání štěrkopískem v tl. 100 mm a jeho řádnému zhutnění. 

Následuje vybetonování ŽB desky tl. 150 mm, která je vyztužena kari sítí Ø6x100x100. 

Potom dojde k položení HI proti zemní vlhkosti. 
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6.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

   Stavba nepředstavuje ohrožení pro životní prostředí. Bude zařízena takovými 

technologiemi, které nebudou mít negativní vliv na ŽP. 

 

 

6.1.8 Dopravní řešení 

 

   V dané lokalitě se nachází pouze obslužné komunikace, u nichž bylo navrženo 

zpevnění v asfaltové. Bylo však nutné vyprojektovat i zcela nové komunikace. Komunikace 

budou napojeny na silnici 442/26. 

   Výhodou této oblasti je protínající železniční trať, která bude využívána k dopravě 

komponentů i hotových výrobků průmyslové oblasti. To zajistí revitalizaci této upadající 

železnice. Doprava by měla probíhat výhradně po železnici. K této železnici byla navržena 

přípojná kolej, vedle níž je odstavná zpevněná betonová plocha. 

   Pro parkování zaměstnanců bylo navržené kryté parkoviště, které se nachází 

pod pravým křídlem budovy, v němž jsou umístěny kanceláře. 

  

 

6.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

   V dané lokalitě nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, jako je ohrožení 

radonem, agresivní spodní vodou, seismicitou a poddolováním, jež by ohrožovaly stavbu. 

Není tedy nutná žádná zvláštní ochrana. 

 

 

6.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Během výstavby musí být dodržována vyhláška 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby včetně platných ČSN a technologické postupy v souladu s údaji 

výrobce stavebních hmot a prvků. Jestliže dojde k odchylkám od projektové dokumentace, je 

nutné tyto změny předem konzultovat s projektantem. 
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 Při úkonech souvisejících s BOZP je nutné postupovat v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb. a 591/2006Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích.  

 Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předepsané technologie. 

Při realizaci všech činností na staveništi je nutné postupovat s maximální šetrností 

k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy: 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

 nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emise hluku 

 Je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti a při likvidaci odpadu postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

 

 

6.2 Výkresová část 

 

6.2.1 Půdorysy základů 

 

   Výkres základů je zařazen v příloze výkresová dokumentace stavby, výkres A5. 

 

 

6.2.2 Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy 

 

   Výkresy půdorysů 1NP, 2NP a střechy jsou zařazeny v příloze výkresová 

dokumentace stavby, výkresy A3, A4 a A7. 

 

 

6.2.3 Řezy 

 

   Výkres řezů je zařazen v příloze výkresová dokumentace stavby, výkres A8. 
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6.2.4 Pohledy 

 

   Výkres pohledů je zařazen v příloze výkresová dokumentace stavby, výkres A9. 

 

 

6.2.5 Výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 

 

   Není předmětem řešení BP. 

 

 

6.2.6 Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

   Není předmětem řešení BP. 

 

 

6.2.7 Doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, 

axonometrie, panoramatické pohledy apod.) 

 

   Výkres s vizualizacemi objektu je zařazen v příloze výkresová dokumentace stavby, 

výkres A12.  
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ZÁVĚR 

 

 Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby části objektu zázemí automobilové montážní haly v Dolních Životicích. V této práci 

jsem si mohla vyzkoušet opravdovou práci projektanta, už tedy ne pouze profesi architekta. 

Díky tomu jsem začala více vnímat souvislosti architektury a stavitelství, řešit problémy, 

na které jsem při návrhu stavby ani nepomyslela. Nyní jsem se ocitla tváří tvář spoustě 

konstrukčních a technických problémů a musela je vyřešit. 

 Bakalářská práce mě obohatila zejména ve sféře pozemního stavitelství, ukázala mi, že 

neexistuje pouze jedno jediné řešení, ale že je jich více, stačí si pouze zvolit tu nejlepší 

možnou cestu. Díky této práci jsem nasbírala spoustu drahocenných zkušeností, které, jak 

doufám, budu moci do budoucna využít.  

 Při zpracovávání bakalářské práce jsem se snažila o zachování původních 

architektonických myšlenek a o vytvoření prostor, které by byly pro uživatele stavby co 

nejpříjemnější.    
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Keramická dlažba  0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepící tmel 0,005       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,065       0,270  15,0 
   4  Pojistná PE hydroizolace  0,0001       0,350  800,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,120       0,043  2,0 
   6  DEKGLASS G200 S 40 0,0038       0,210  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 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. 5.5 v ČSN 730540 2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha  dT10,N = 5,5 C 
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  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,71 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Cemix silikonová omítka  0,003       0,570  104,0 
   2  Omítková penetrace 0,002       1,160  19,0 
   3  Porotherm 40 EKO+ Profi 0,400       0,106  10,0 
   4  Cemix 135  Lepidlo a 
  stěrková hmota 0,004       0,570  20,0 
   5  Polystyren EPS 100F  0,100       0,036 3,55 
   6  Cemix 135  Lepidlo a 
  stěrková hmota 0,004       0,570  20,0 
   7  Omítková penetrace 0,002       1,160  19,0 
   8  Cemix silikonová omítka 0,003       0,570  104,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění 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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =         0.15  W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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  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 6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA VYLOŽENÉ ČÁSTI 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Keramická dlažba 0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepící tmel 0,005       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,065       0,270  15,0 
   4  Pojistná PE hydroizolace  0,0001       0,350  800,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  2,0 
   6  Stropní konstrukce  
  Porotherm Miako 0,270       0,818  20,0 
   7  Cemix 135  Lepidlo a 
  Stěrková hmota  0,004       0,570  20,0 
   8  Polystyren EPS 100F  0,100       0,036 3,55 
   9 Cemix 135  Lepidlo a 
  Stěrková hmota  0,004       0,570  20,0 
   10  Omítková penetrace 0,002       0,650  19,0 
   11  Cemix silikonová omítka 0,003       0,570  104,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  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 =   0,22 W/m2K 
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  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 6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STŘECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Cemix silikonová omítka  0,003       0,570  104,0 
   2  Omítková penetrace  0,002       1,160  19,0 
   3  Stropní konstrukce 
  Porotherm Miako 0,270       0,818  20,0 
   4  Anhyment  0,050       1,200  20,0 
   5  Emulze Dekprimer  0,002       1,000  2000,0 
   6  Glastek 40 Special  0,0002       0,300  500000,0 
   7  Rockwool Monrock Max E  0,250       0,042  2,14 
   8  Alkorplan 35 177  0,0018       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,738 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění 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 =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 



Bakalářská práce 

9 
 

 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 6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,070 kg/m2,rok (materiál: Alkorplan 35 177). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,070 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 = 0,0072 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 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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