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ANOTACE 

  

 Dvouletý, M. Fakulta architektury Alexander : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2012, 104s. Vedoucí 

práce: ROSYPAL, D. 

 Předmětem bakalářské práce je vypracování architektonicko-stavební části 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 

specializace novostavby budovy fakulty architektury Alexander v areálu bývalého dolu 

Alexander v Ostravě-Kunčičkách. Práce navazuje na dříve zpracovanou studii budovy fakulty 

architektury Alexander a návrh urbanistické studie studentského centra Alexander. 

 Návrh budovy vychází z urbanistického řešení prostoru v návaznosti na historické 

souvislosti. V návrhu je kladen důraz na jednoduché hmotové řešení s maximálním využitím 

potenciálu prostoru. Velmi důležitá je také orientace vůči světovým stranám s využitím 

ekologických principů budovy.  

 

 

 

ANNOTATION 

 

The subject of graduation thesis is work out of architectural construction part of 

documentation for performance of construction according public notice 499/2006 Sb. about 

documentation of constructions and specialization of new building faculty of architecture 

Alexander in area of former mine Alexander in Ostrava – Kunčičky. The labour follows once 

made study of building  of faculty architecture Alexander and project of urbanism study of  

student center Alexander. The draft of  building draw on urbanism solution of space furthur 

on historical context. There is put emphasis on simple substance of solution with maximum 

utilization of potential space. The orientation towards cardinal points with utilization of 

ecology principle of building is very important as well.  
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1. ÚVOD 

  

 Předmětem bakalářské práce je řešení objektu fakulty architektury dle zákona             

č. 183/2006 Sb. Projekt byl vypracován jako dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 

499/2006 Sb.  

 Objekt splňuje veškeré regulativní podmínky stanovené městskou částí Ostrava-            

-Kunčičky, zároveň nenarušuje ani nepřevyšuje úroveň okolní zástavby. Ačkoliv je objekt 

umístěn v areálu bývalého dolu, na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, 

že se budova nenachází v oblasti území ovlivněné důlní činností. Není tedy třeba navrhovat 

budovu s opatřeními pro stavby na poddolovaném území. 

 Objekt splňuje podmínky pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.         

a v pozdějším znění. 

 Budova je přístupná z ulice Holvekova a tvoří dominantu uzavírající obnovenou uliční 

osu. Je navržena jako čtyřpodlažní kruhového tvaru, přičemž dvě podlaží jsou nadzemní a dvě 

podlaží podzemní. Vstup do objektu se nachází v 1. nadzemním podlaží a je řešen pomocí 

rampy. Úroveň terénu od upravené podlahy 1. nadzemního podlaží činí -0,750 m. Podzemní 

podlaží slouží k výuce ateliérové tvorby s příslušným zázemím. V 1. nadzemním podlaží se 

nachází společné prostor pro studenty, specializované učebny a přednášková místnost.           

2. nadzemní podlaží obsahuje kabinety a nespecializované učebny.  

 Obsahem bakalářské práce je textová část, architektonicky stavební část a specializace. 

Zadání bakalářské práce navazuje na urbanistickou studii z předmětu Ateliérová tvorba III, na 

studii stavby z předmětu Ateliérová tvorba IV a části dokumentace pro stavební povolení       

z předmětu Ateliérová tvorba Va. 

 

1.1 HISTORIE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  

 Kunčičky se nachází na území Ostravy, jedná se o historickou část. První písemná 

zmínka o Kunčičkách pochází z roku 1380. V této době Kunčičky vznikaly v blízkosti 

Velkých Kunčic (dnes Kunčice nad Ostravicí). První jméno obce bylo Nové Kunčice nebo 

také Malé Kunčice. V 16. století zde byl postaven zámek, který v březnu roku 1899 vyhořel   

a nebyl nikdy obnoven. 
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 Malé Kunčice se v roce 1673 osamostatnily od Slezské Ostravy, ale v roce 1849 byly 

spolu se Zámostím připojeny zpět. Roku 1866 došlo k opětovnému osamostatnění.                 

K Moravské Ostravě byly připojeny 1. července 1941. Do první poloviny 19. století byla obec 

zemědělsky zaměřená. V roce 1898 byla na jámě Alexander zahájena těžba uhlí. Ve stejném 

roce byla postavena škola. Díky těžbě uhlí se v letech 1890–1910 zvýšil počet obyvatel o čtyři 

tisíce. Jáma byla později připojena k sousednímu dolu Zárubek. Obec byla osvobozena         

1. května 1945 od nacismu. 

 V letech 1948–1950 probíhaly rozsáhlé úpravy. Jejich cílem bylo vytvoření 

relaxačního areálu pro Ostravany pod názvem Park oddechu a koupaliště. V blízkosti areálu 

byla vybudována zoologická zahrada. Dnes jsou Kunčičky součástí městského obvodu 

Slezská Ostrava.  

 

1.2 ŠIRŠÍ VZTAHY A CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

 Kunčičky jsou umístěny v blízkosti Kunčic. Obec je obklopena rozlehlou 

průmyslovou zónou. Areál dolu Alexander se nachází mezi řekou Ostravicí a potokem 

Pstruží. V blízkosti areálu se nachází důležité silniční tahy Rudná a Frýdecká. Areál dolu 

Alexander se skládá ze tří částí: dolu Alexander, bývalé dělnické kolonie a sadu Maxima 

Gorkého. V dole Alexander se nachází technická památka. Jedná se o nejstarší těžní věž na 

Ostravsku.  

 Dostupnost areálu je zajištěna díky návaznosti na ulici Lihovarská, která je spojena     

s rychlostní silnici Frýdecká. Důležité je také spojení s blízkým centrem města Ostravy 

pomocí městské hromadné dopravy nebo železniční tratě se zastávkou Ostrava-Kunčičky       

v jižní části areálu. Pozemek je rovinného charakteru a nachází se v severozápadní části 

areálu. Na severní straně přímo navazuje na ulici Lihovarská a na východní straně na ulici 

Holvekova. Nachází se zde pět objektů. U všech je uvažováno odstranění. 

 

1.3 CÍLE MÍSTA 

 

 Areál dolu Alexander je v současné době z velké části nevyužitý a chátrá. Jako řešení 

se jeví celkový rozvoj areálu a změna jeho účelu v kompletní studentské centrum s vlastní 

fakultou podpořenou ubytováním studentů dané fakulty, ale i jiných škol a dalším zázemím 

pro studenty, jako jsou obchody, galerie, knihovna, kinosály, sportoviště a další.  
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2 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby:    Novostavba ,,Fakulta architektury Alexander“ 

 

místo stavby:    ul. Holvekova, Ostrava-Kunčičky 

 

parcela číslo:    parcela č. 670/14, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 687/19, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 687/7, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 1780/2, k.ú. Ostrava, Kunčičky            

     parcela č. 671/5, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 671/4, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 671/7, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/4, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/2, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/1, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/7, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/8, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/9, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/6, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/5, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/10, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/11, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

     parcela č. 670/12, k.ú. Ostrava, Kunčičky 

 

stavební úřad:    Slezská Ostrava 

 

stupeň projektové dokumentace: pro stavební povolení 

 

zodpovědný projektant:  Miroslav Dvouletý 
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2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

 Stavební pozemek se nachází v bývalém dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách. 

Ačkoliv se nachází v lokalitě, která byla využívána k těžbě uhlí, nezasahuje poddolované 

území do místa stavby. Není tedy třeba navrhovat budovu s opatřeními pro stavby na 

poddolovaném území. 

 Novostavba je doplněna parkovištěm, betonovými plochami s betonovými lavičkami. 

Komunikace jsou řešeny pomocí zámkové betonové velkoformátové dlažby. 

 V současné době je stavební pozemek zastavěn pěti objekty menšího rozsahu, které 

jsou určeny k demolici. Budova je umístěna ve střední části pozemků. Novostavba je jeden 

samostatně stojící objekt. Jedná se o budovu s účelem pro výchovu a vzdělání, se zaměřením 

na výuku architektury. Je navržena jako bezbariérová. 

 

2.4 ÚDAJE O STÁVAJÍCH POMĚRECH NA STAVENIŠTI 

 

 Celá lokalita včetně stavebního pozemku je využívána vlastníky ve velmi malé míře.   

Stavební pozemek není oplocen. V souvislosti s rozvojem území dochází v okolí k obnově 

budov a stavbě několika nových objektů určených k bydlení. 

 Parcely o celkové výměře 18 164 m2 se nachází na východě městské části Ostrava-       

-Kunčičky a jsou v soukromém vlastnictví. Vlastníkem parcel č. 687/19 a 670/14 je firma 

OKD a.s. se sídlem: Prokešovo náměstí 2020/6, Moravská Ostrava, 702 00. Parcely č. 670/5, 

670/2, 670/4, 670/1, 671/7, 671/4, 671/5, 1780/2, 687/7 vlastní Ordoriko SE se sídlem: 

Lihovarská 642/16, Ostrava-Kunčičky, 718 00. Parcely č. 670/7, 670/8, 670/9, 670/6, 670/10, 

670/11, 670/12 vlastní Astaroth a.s. se sídlem: Štěpánská 535/6, Praha-Nové Město, 120 00. 

U všech pozemků se uvažuje odkoupení investorem od současných vlastníků. Pozemek je 

rovinný, s vyhovujícími geologickými podmínkami a maximálním převýšením výškový metr 

ku stu délkových metrů. 

 V bezprostřední blízkosti prochází kolem stavebního pozemku stávající inženýrské 

sítě. Návrh uvažuje s připojením novostavby ke stávajícím inženýrským sítím pomocí 

jednotlivých připojovacích vedení. Jejich návrh se řídí platnými normami. 

 Dle provedeného geologického průzkumu nehrozí pronikání radonu. Hladina 

podzemní vody se nachází v úrovni -12,500 m od stávajícího rostlého terénu. 
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2.5 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A VÝCHOZÍCH PODKLADECH 

 

 Byla provedena prohlídka staveniště, zaměřeny terénní a výškové body. Byl proveden 

geologický a hydrogeologický průzkum, dále bylo provedeno měření výskytu radonu.           

V žádném z měření nebyly zjištěny odchylky od normálu. 

  

Mapové podklady: katastrální mapa  M 1:1000 

   geologická mapa  M 1.50 000 

   geofyzikální mapa  M 1:50 000 

   mapa radonového indexu M 1:50 000 

   topografická mapa  M 1:50 000 

 

Ostatní podklady: vlastní průzkumy (fotodokumentace parcely) 

   zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování         

   vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

   vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

   (v pozdějším znění) 

 

2.6 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou splněny. 

 

2.7 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

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

projektu a jsou splněny. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je splněna. Vyhláška 88/2004 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací je splněna. 

 

2.8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIVŮ 

 

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

Navrhované řešení je v souladu s regulativy pro správní území Ostrava-Kunčičky. 
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2.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJICÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY           

A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

 Stavba není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Před započetím užívání je 

nutné provést vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojku. Je také nutné připojení objetu na 

přípojku elektrické energie. Stavba je realizována z podnětu investora. 

 

2.10 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA NA VÝSTAVBU 

 

Zahájení stavby:  02/2014 

Ukončení stavby:  07/2015 

Jednotlivé práce na sebe budou navazovat. Jednotlivé stavební úkony bude koordinovat 

stavbyvedoucí dle harmonogramu prací. 

Postup výstavby: 0. zemní práce; 1. zakládání; 2. hrubá spodní stavba; 3. hrubá 

vrchní stavba; 4. střecha; 5. hrubé vnitřní konstrukce; 6. omítky 

a potěry; 7. podlahy, povrchy a technologie; 8. vnitřní 

kompletace; 9. vnější úpravy; 10. rezerva, přejímky 

 

2.11 ORIENTAČNÍ STATICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ A DÁLE ÚDAJE O 

PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 

 

Celá budova:   zastavěná plocha:  3 407 m2  

    obestavěný prostor:  24 090 m3  

    plocha pozemku:  18 164 m2  

    plocha nových komunikací: 1 170 m2  

    plocha parkování:  1 140 m2  

    orientační cena celé stavby: 217 mil. Kč 

 

Řešená část budovy:  zastavěná plocha:  790 m2  

    obestavěný prostor:  5 560 m3  

    orientační cena řešené části: 50 mil. Kč 

 

Cena byla stanovena dle předběžného propočtu cenových ukazatelů. 
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3 B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

 Navrhovaná novostavba je umístěna v městské části Ostrava-Kunčičky, v areálu 

bývalého dolu Alexander, v blízkosti ulic Holvekova a Lihovarská. Podnebí této části je 

mírné s průměrným množstvím srážek pohybujících se kolem 750 mm/m2 za rok. Průměrná 

roční teplota se pohybuje mezi 7 až 9°C. Jedná se o II. sněhovou oblast s charakteristickou 

hodnotou zatížení 100 kg/m2. 

 V současné době se na pozemku nachází pět drobnějších nevyužívaných staveb. Před 

zahájením výstavby je uvažováno s jejich demolicí dle projektu demoličních prací. 

 Před zahájením výkopových prací nutno provést skrývku ornice. Je uvažováno            

s ponecháním zeminy z výkopu na staveništi a následným použitím pro zásypy zeminou. 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

 Stavební materiály budou uskladněny na pozemku se zajištěním bezpečného vjezdu    

a přístupu na staveniště. Stavební materiály, výrobky a zařízení budou umístěny na pozemku 

investora. 

 Dle provedených průzkumů je staveniště vhodné pro stavbu Fakulty architektury. 

Základové poměry jsou velmi dobré. Radonové riziko je nízké, není tedy třeba provádět 

radonová opatření. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní -12,5 m od stávajícího 

rostlého terénu. Není nutná izolace proti zemní vodě. 

  

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

 Objekt je umístěn v severní části areálu, svým umístěním tvoří dominantu místa          

a uzavírá uliční řád navazující na nově vzniklé náměstí Studentského centra Alexander. 

Zároveň objekt respektuje a navazuje na výraz okolní zástavby. Budova je navržena jako 

samostatně stojící, doplněna zvedající se sypanou zeminou, která tvoří ochranu budovy ze 

severní strany.  
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 Dále je budova doplněna pravidelně rozmístěnými betonovými plochami, které slouží            

k relaxaci a oddychu studentů. Navržená parkovací stání jsou umístěna v západní části 

pozemku v přímé návaznosti na ulici Holvekova. Počet parkovacích stání je navržen dle ČSN 

73 6110, uspořádání dle ČSN 73 6056. 

 Budova je navržena jako čtyřpodlažní, přičemž dvě podlaží jsou umístěna v podzemí  

a dvě podlaží jsou nadzemní. Podzemní i nadzemní část jsou řešeny jednoduchými hmotami 

kruhového tvaru, přičemž nadzemní část je uprostřed otevřená, nezastřešená. Tvoří tak 

prstenec, jehož jižní strana je vyvýšena. To umožňuje přístup do středu kruhu a využití 

prostoru nádvoří vytvořeného střechou nad 1. podzemním podlažím. Na nádvoří je také 

umístěn vstup do budovy. Zvednutý prstenec je sám výrazným prvkem. K jeho podpoření      

a zjemnění bylo použito pravidelně rozmístěných svislých okenních pásů různých výšek. 

Prosvětlení podzemní části zajišťují pásy oken orientovaných do centrálního bodu objektu. 

Střecha je řešena jako zelená. Opláštění tvoří pohledový beton, který je ošetřen proti vlivům 

prostředí. 

 Přízemí je osazeno vstupním prostorem umístěným v severní části budovy, výukovými 

prostory umístěnými v západní části budovy, prostory pro studenty na východní straně           

a přednáškovou místností umístěnou ve vyvýšené jižní části. Kolem nádvoří se vine chodba 

spojující tyto prostory. 

 Druhé nadzemní podlaží obsahuje univerzální učebny v západní a jižní části a studijní 

oddělení s kabinety učitelů a vedením fakulty ve východní části. Tyto dva provozy jsou od 

sebe vzájemně odděleny. Kolem středové části se vine chodba jako hlavní komunikační 

prostor. 

 Podzemní podlaží je osazeno komunikačním prostorem pro přístup do 2. PP a terasou 

kolem 2. PP. 

 Druhé podzemní podlaží je určeno k výuce ateliérové tvorby studentů. To je doplněno 

technickým zázemím pro provoz budovy a nezbytným zázemím pro výuku. 

 Cílem fakulty bylo vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro studenty fakulty         

s vyspělým technickým řešením. Objekt klade důraz na ekologii s důrazem na využití 

přírodních zdrojů. Budova je navržena "učebnicovým systémem" – rozvody jsou vedeny 

viditelně po konstrukci. To umožňuje studentům lépe pochopit systém fungování stavby. 
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3.1.3 Technické řešení stavby 

 

3.1.3.1 Příprava území a zemní práce 

 

 Před začátkem zemních prací je nutno zřetelně označit výškové body sloužící k určení 

výšek a vytýčení stavby lavičkami dle situace. 

Bude provedeno sejmutí ornice do hloubky 300 mm v celé ploše staveniště. 

 Výkopy budou prováděny celoplošně dle výkresové dokumentace. Vzhledem              

k rozsahu výkopových prací je nutno strojní provedení a následné ruční začištění základové 

spáry. Pažení bude provedeno v případě potřeby. Při práci je nutno dodržovat zásady BOZP. 

 Násypy budou hutněny po vrstvách maximálně 500 mm. Základová spára musí být 

zhutněna na únosnost 0,25 MPa dle požadavků ČSN 73 3050.  

Před betonáží základů je nutno umístit zemnící pásek hromosvodu do základové spáry. 

Po dokončení bude ornice použita k terénním a zahradním úpravám. 

 

3.1.3.2 Podzemní voda 

 

 Podzemní voda se nachází v hloubce -12,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Není 

nutné provádět opatření proti tlakové vodě. Dostačujícím řešením by byla izolace proti zemní 

vlhkosti. Vzhledem k povaze provozu a složitosti stavby byla zvolena kvalitnější fóliová 

hydroizolace na bázi PVC-P – FATRAFOL 803 tloušťky 1,5 mm s odolností proti zemní 

vlhkosti, tlakové vodě a radonu. 

 

3.1.3.3 Základy 

 

 Základovou konstrukci tvoří základové pásy založené v nezámrzné hloubce. Pod pásy 

je proveden podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Na základových pásech je vybetonována 

podkladní betonová mazanina tl. 150 mm. Základové pásy a podkladní betonová mazanina 

jsou tvořeny železobetonem C30/37 s výztuží 10 335. Specifikace ve výkresové dokumentaci. 

Po přesném statickém výpočtu může dojít ke změnám použitých materiálů nebo 

technologického postupu. 
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3.1.3.4 Svislé nosné konstrukce 

 

 Hlavní svislá nosná konstrukce celé budovy je tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Předpínací výztuž a technologie provádění bude stanovena statikem po 

přesném statickém návrhu. Beton je stanoven ve výkresové dokumentaci. 

 Nadzemní část tvoří stěny tloušťky 250 mm doplněné o nerezové kotvy sloužící          

k ukotvení finální vrstvy obvodového pláště překrývající tepelnou izolaci v exteriéru. Tyto 

kotvy jsou uloženy pod úhlem 45° z důvodu eliminace bodových tepelných mostů. 

 Podzemní část do úrovně -0,45 m od 0,000 m v místech zásypu zeminou nebo do 

hloubky -1,5 m od úrovně upraveného terénu tvoří stěny tloušťky 250 mm bez nerezových 

kotev pro obklad. Jsou doplněny tepelnou izolací a hydroizolací. 

 Podzemní část v nižší úrovni tvoří stěny tloušťky 450 mm. Jsou doplněny 

hydroizolací, která je ochráněna nopovou fólií. 

 Vnitřní nosné zdivo je tvořeno železobetonem C30/37 s výztuží 10 335 tl. 100 mm. 

Jeho tuhost vzhledem k tloušťce je zajištěna zakřiveným tvarem. Tyto stěny mají spíše 

doplňkovou funkci. 

 Celá konstrukce z předpínaného betonu je navržena jako skořepina. Dokonalé 

spolupůsobení je zajištěno dokonalým provázáním se stropními konstrukcemi. Přesný 

technologický postup a návrh výztuže bude stanoven dle statického návrhu. 

Vnitřní nenosné zdivo tvoří polystyrenbeton C20/25. 

Veškeré betonové plochy na styku se vzduchem jsou navrhovány jako pohledové. 

Skladby jednotlivých stěn specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 

 

3.1.3.5 Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Stropní nosná konstrukce je ve všech podlažích tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Předpínací výztuž a technologie provádění bude stanovena statikem po 

přesném statickém návrhu. Beton je stanoven ve výkresové dokumentaci. Stropní desky jsou 

ve všech podlažích navrženy tl. 200 mm. 

 Celá konstrukce z předpínaného betonu je navržena jako skořepina. Dokonalé 

spolupůsobení je zajištěno dokonalým provázáním se svislými nosnými konstrukcemi. 
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Veškeré betonové plochy na styku se vzduchem jsou navrhovány jako pohledové. 

 Jednotlivé skladby podlah, které jsou umístěny na stropní konstrukci specifikuje Výpis 

skladeb konstrukcí. 

 

3.1.3.6 Střešní konstrukce  

 

 Na objektu se nachází celkem čtyři skladby na dvou střešních rovinách. Nosná část 

střechy je tvořena předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Přesný technologický postup a návrh výztuže bude stanoven dle 

statického návrhu. 

 Střešní rovina nad 1. PP v prostoru nádvoří je řešena jako provozní střecha inverzní 

pro užívání chodci. 

 Střešní rovina nad 2. NP je řešena jako zelená střecha bez protiskluzného systému. 

Skladby jednotlivých střešních konstrukcí specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 

 

3.1.3.7 Schodiště 

 

 Schodišťová ramena v celé budově jsou navržena jako železobetonová monolitická se 

samozhutnitelným betonem C30/37 a výztuží 10 335. Přesné umístění výztuže bude 

provedeno dle statického návrhu. 

 Hlavní vnitřní schodiště spojující 1. a 2. nadzemní podlaží je tvořeno soustavou 

schodišťových ramen navazujících na chodby orientované do atria. První a druhé schodišťové 

rameno má výšku stupně 167 mm a šířku 300 mm. Další pak 156 x 317 mm. Šířka ramen je 

2000 až 2200 mm. Schodiště jsou zakřivená jednoramenná se středem v centrálním bodě 

stavby. 

 Schodiště spojující 1. nadzemní a podzemní podlaží je dvouramenné  

lichoběžníkového tvaru s šířkou ramene 1917 mm v nejužším místě. Schodiště je uloženo      

v místě mezipodesty a stropní desky navazující na výztuž kotvenou v obvodové stěně             

a stropní desce. Výška stupně je 160 mm a šířka stupně činí 310 mm. 

 Schodiště spojující 1. a 2. podzemní podlaží je dvouramenné zakřivené po celé své 

délce se středem v centrálním bodě. Výška stupně činí 154 mm a šířka 322 mm. 

 Schodiště jsou navržena dle ČSN 73 4130 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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 Ke schodišti je připevněno zábradlí specifikované ve Výpisu zámečnických 

konstrukcí. Mezi 1. a 2. nadzemním podlažím je pro zajištění bezbariérového přístupu 

součástí zábradlí systém zvedací plošiny vyráběný dle dokumentace dodavatele. 

 

3.1.3.8 Komínová tělesa 

 

Objekt neobsahuje komínová tělesa. 

 

3.1.3.9 Výplně otvorů 

 

 Okna jsou hliníková, práškově lakovaná s tříkomorovým profilem HEROAL 110 ES 

(Uf = 0,83 W/(m2k)). Zasklení tvoří izolační trojska (Uw = 0,9 W/(m2k)). Okna jsou 

podrobněji specifikována ve Výpisu oken. 

Vstupní dveře jsou součásti prosklené stěny a nejsou součástí řešené části objektu. 

Vnitřní dveře jsou jednokřídlé plné s povrchovou úpravou laminátu zelené barvy. Zárubně 

jsou ocelové s akustickou izolací. Dveře podrobněji specifikuje Výpis dveři. Příslušné 

zárubně uvádí Výpis zámečnických prvků. 

 

3.1.3.10 Úpravy povrchů 

 

 Vnější stěny jsou provedeny z pohledového betonu, který je impregnován bezbarvým 

nátěrem pro zvýšení odolnosti vůči vlivu prostředí. 

 Vnitřní stěny jsou provedeny z pohledového betonu bez dalších úprav. Beton dle 

projektové dokumentace. 

 Vnitřní stěny toalet a předsíní jsou obloženy keramickým obkladem do výšky uvedené 

v projektové dokumentaci. 

 Stropní konstrukce a střešní konstrukce v nejvyšším podlaží jsou provedeny                

z pohledového betonu bez dalších úprav. Beton dle projektové dokumentace. 

 

3.1.3.11 Podlahy 

 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou vytvořeny z keramické dlažby a epoxidové lité stěrky se 

vsypem – vše v protiskluzné úpravě. 
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 Budova je vytápěna podlahovým teplovodním vytápěním vedeným v podlahové 

konstrukci v anhydritovém nebo cementovém litém potěru. Potrubí musí být překryto potěrem 

minimálně 35 mm od horní hrany potrubí. Z důvodu akustického útlumu je v konstrukci 

navržena kromě tepelné izolace také izolace akustická. 

 Schodišťová ramena jsou opatřena epoxidovou litou stěrkou nanášenou přímo na 

betonovou konstrukci. Povrch musí být řádně očištěn a penetrován dle projektové 

dokumentace. 

Skladby podlah specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 

 

3.1.3.12 Izolace proti zemní vlhkosti 

 

 Vzhledem k povaze provozu a složitosti stavby byla zvolena fóliová hydroizolace na 

bázi PVC-P –  FATRAFOL 803 tloušťky 1,5 mm, umístěna ve vodorovném i svislém směru. 

Při provádění je nutno dodržet technologické zásady udávané výrobcem. 

 Ve svislém směru bude vytažena 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Na styku se 

zeminou bude chráněna nopovou fólií GUTTABETA STAR BASIC s výškou nopu 7 mm      

a filtrační geotextílií FATRATEX H 300 g/m2. 

 Ve vodorovném směru je hydroizolace ochráněna geotextílií FATRATEX H 300 g/m2  

z horní strany a FATRATEX H 500g/m2 z dolní strany. 

 

3.1.3.13 Ostatní izolace proti vlhkosti 

 

 V konstrukci střechy nad 1. podzemním podlažím i nad 2. nadzemním podlažím je 

použita hydroizolace FATRAFOL P918, která je ochráněna geotextílií FATRATEX S        

300 g/m2 z horní strany i dolní strany. Jedná se o střechu inverzní. 

 

3.1.3.14 Tepelná a zvuková izolace 

 

 Stěna je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná izolace je kotvena 

lepením na obvodovou nosnou stěnu mezi nerezové kotvy. Tepelnou izolaci překrývá vrstva 

pohledového betonu neseného nerezovými kotvami ohýbanými pod úhlem 45° z důvodu 

eliminace tepelných mostů. Jedná se o tuhou dvouvrstvou izolační desku z minerální plsti 

FRONTROCK MAX E tloušťky 150 mm. 
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Na styku se zeminou je použito izolačních desek EPS PERIMETR tl. 150 mm. 

 Střešní roviny jsou řešeny inverzními skladbami střech. Je zde proto použito také 

izolačních desek EPS PERIMETR tl. 160 mm a 190 mm dle projektové dokumentace. 

 V podlahových konstrukcích je užito tepelné izolace STYROTRADE EPS 100 S         

s tloušťkou 80 mm a akustické izolace AKUIZOL tloušťky 9 mm. Obě izolace jsou odolné 

proti deformacím a otlačení. 

 

3.1.3.15 Práce PSV 

 

 Dodávka oken: je specifikována ve Výpisu oken. Před započetím výroby je nutno 

ověřit rozměry otvoru dle skutečnosti na stavbě. Povrch okenního rámu je práškově lakovaný, 

barva RAL 7024 (šedá). 

 Dodávka dveří: je specifikována ve Výpisu dveří. Povrch má zvýšenou odolnost proti 

otěru, barva RAL 6018 (zelená).  

 Zámečnické konstrukce: jsou specifikovány ve výpisu zámečnických konstrukcí. 

Obsahují zárubně, sluneční hodiny a zábradlí. Před započetím výroby je nutno ověřit rozměry 

dle skutečnosti na stavbě. Zárubně jsou ocelové, barva RAL 7024 (šedá). Zábradlí a sluneční 

hodiny jsou řešeny nerezovou ocelí. 

 Klempířské práce: jsou specifikovány ve výpisu klempířských konstrukcí. Obsahují 

okenní parapety a oplechování střechy. Oplechování atiky je řešeno předzvětralým  

titanzinkovým plechem tl. 0,7 mm. Na parapet je použit hliníkový plech tl. 0,8mm, barva 

RAL 7024 (šedá). 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

3.1.4.1 Technická infrastruktura 

 

Fakulta architektury je napojena na technickou infrastrukturu vedenou v ulici 

Holvekova. Jedná se o tyto sítě: veřejný vodovod 

     jednotná kanalizace splašková 

     vedení plynu NTL 

     elektrické vedení NN 

     telekomunikační vedení 
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3.1.4.2 Dopravní infrastruktura 

 

 Objekt je přístupný z ulice Holvekova. Je zde navržena zpevněná plocha ze zámkové 

dlažby pro pěší sloužící jako přístupová komunikace mezi navrhovaným objektem, ulicí 

Holvekova a obnoveným uličním řádem vedeným středem Studentského centra Alexander. 

 Parkování sloužící účelům Fakulty architektury je umístěno na východní straně           

v přímé návaznosti na ulici Holvekova. Počet parkovacích stání je navržen dle ČSN 73 6110, 

uspořádání dle ČSN 73 6056. 

 

3.1.5 Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Fakulta architektury představuje bodovou novostavbu v území, která nebude mít vliv 

na životní prostředí jak v období výstavby, tak v období běžného provozu. Posouzení 

proběhlo dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a pozdějších 

zněních. Byl posuzován vliv budovy na jednotlivé aspekty životního prostředí. 

 Stavba nebude během realizace ani po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu 

ani jiných škodlivin. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení v okolí stavby. 

 Odvoz a likvidace odpadů bude řešena dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech             

a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (a v pozdějších zněních), která stanovuje katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů. 

  

3.1.6 Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

 

Stavba je řešena s ohledem na obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb definované ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. (a v pozdějších zněních). Okolí stavby 

je řešeno dle stejné vyhlášky. Na pozemku jsou umístěna 3 parkovací stání pro imobilní 

osoby se zajištěním přístupu k budově. Chodníky svým sklonem a šířkou splňují požadavky 

vyhlášky. Výškový rozdíl na komunikacích bude maximálně 20 mm. Vstup do objektu bude 

řešen jako bezbariérový. Označení prosklených ploch bude provedeno dle vyhlášky. 

Komunikace mezi podlažími bude řešena pojizdnými rampami, schodišti a výtahy. 
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3.1.7 Průzkumy a měření 

 

 Byla provedena prohlídka staveniště, zaměřeny terénní a výškové body. Byl proveden 

geologický a hydrogeologický průzkum v rozsahu 6ti vrtů: 3 do hloubky 20 m, 3 do hloubky 

15 m. Průzkum hodnotí staveniště jako území s jednoduchými základovými poměry. 

 Dále bylo provedeno měření výskytu radonu, podle kterého bylo zjištěno, že pozemek 

patří do kategorie s nízký radonovým indexem. Není tedy nutné provádět opatření proti 

pronikání radonu. 

Dle vyjádření SDMG se pozemek nachází mimo území ovlivněné důlní činností. 

Bludné proudy nebyly naměřeny, neuvažuje se tedy s opatřením proti účinkům bludných 

proudů. 

  

3.1.8 Geodetické podklady 

 

 katastrální mapa   M 1:1000 

 WMS služby státní správy zeměměřičství a katastru 

 Územní plán městské části Ostrava-Kunčičky 

  

3.1.9 Členění stavby 

  

Fakulta architektury je jeden samostatný stavební objekt, je přístupný z jižní strany. 

 

3.1.10 Vliv stavby na okolí 

 

 Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely, které jsou ve vlastnictví 

stavebníka. Stavba musí být prováděna tak, aby nebyly narušeny práva majitelů pozemků 

negativními vlivy. Stavba nemá vliv na okolní pozemky. 
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3.1.11 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

 Při realizaci je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. (a v pozdějších zněních), 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy. 

Dodavatel stavby doloží technologické postupy pro jednotlivé práce. 

 Dodávané technologie musí být instalovány v souladu s návodem pro instalaci             

a provozovány s návodem pro obsluhu. Zároveň musí být prováděn pravidelný servis 

kvalifikovanou osobou. Před ukončením montáže technologie a rozvodů je nutno provést 

revizi. O revizi je potřeba vyhotovit revizní zprávu. 

 Před započetím bourání stávajících drobných objektů je třeba provést průzkum stavu, 

vypracování dokumentace bouracích prací a technologický postup bourání. Předpokládá se 

ruční bourání. 

 Materiály použité pro stavbu musí splňovat požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 

Sb. (a v pozdějších zněních), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky.  

 Každý pracovník musí být proškolen a může provádět pouze práce dle své odborné 

způsobilosti. 

Při práci je nutno dbát zvýšené opatrnosti. 

  

3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

 Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. Mechanickou odolnost a stabilitu 

zajišťuje přesný statický návrh dle statického výpočtu. Mechanická odolnost a stabilita musí 

být zajištěna po celou dobu životnosti stavby. Přetvoření konstrukce nesmí překročit 

maximální přípustné hodnoty přetvoření. Zároveň nesmí docházet k poruchám dalších 

konstrukcí v důsledku přetvoření. Stavba musí být odolná vůči účinkům dynamického 

zatížení. 

 Zajištění mechanické odolnosti, stability a velikost přetvoření musí být dodrženo nejen 

po dokončení stavby, ale i v průběhu výstavby. 
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3.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Požární bezpečnost není předmětem bakalářské práce. 

 Konstrukce musí splňovat požadavky na zachování nosnosti a stability konstrukce dle 

projektu požární bezpečnosti staveb. Musí být splněn stupeň požární ochrany. 

 Z důvodu omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě je uvažováno s rozmístěním 

aktivních hasičů – sprinterů, které jsou vedeny na spodní hraně stropní konstrukce. 

 Budova je samostatně stojící. Odstupové vzdálenosti jsou navrženy tak, aby bylo 

vyloučeno číření požáru na okolní stavby. 

 Budova musí být rozdělena na samostatné požární úseky pro zajištění rychlé                

a bezpečné evakuace osob a zvířat. Komunikační prostory mají dostatečnou kapacitu pro 

evakuaci osob. 

Musí být umožněn rychlý a bezpečný zásah jednotek požárního sboru.  

 

  

3.4 HYGIENA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

po dokončení zdrojem prachu ani hluku. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení v okolí 

stavby. 

 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být před výjezdem na pozemní komunikaci 

řádně očištěna. V případě znečištění zaručuje dodavatel neprodlené očištění pozemí 

komunikace.  

 Při návrhu byly dodrženy závazné normy a právní předpisy upravující podmínky 

osvětlení, větrání, ochrany proti hluku, povrchu materiálů, vytápění a další. 

 

3.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

 Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby nedocházelo k úrazům. Po 

dokončení stavby je nutné budovu užívat tak, jak předpokládá návrh konstrukce. Důležitá je 

údržba materiálů plynoucí z povahy konstrukce, povrchové úpravy a provozu budovy. Č ištění 

oken bude prováděno s jištěním proti úrazu. Při kolaudačním řízení bude uživatel seznámen s 

požadavky a povinnostmi pro správné užívání budovy. Ke všem zařízením obdrží 

provozovatel stavby přiručky pro správnou obsluhu. 
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3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532. 

Stavba musí odolávat škodlivému působení hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a v pozdějších zněních. Zabudovaná technická zařízení působící hluk           

a vibrace musí být osazena s velkým důrazem na maximální tlumení hluku vznikajícího 

přenosem vibrací do konstrukce. 

 Podlahové konstrukce jsou z důvodu zajištění lepších vlastností kročejové 

neprůzvučnosti doplněny kromě tepelné izolace také o izolaci akustickou AKUIZOL. 

 

3.7 ÚSPORA ENEGRIE A OCHRANA TEPLA 

 

 Konstrukce stěny nad úrovní terénu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. 

Jako tepelná izolace je zvolena minerální plsť dvouvrstvá FRONTROCK MAX E. 

 Střešní roviny jsou izolovány izolačními deskami EPS PERIMETR, které jsou také 

použity u obvodové stěny na styku se zeminou. Tepelná izolace na styku se zeminou více než 

2 m pod úrovní upraveného terénu ztrácí smysl. Proto je budova v 1. a 2. podzemním podlaží 

uvažována bez tepelné izolace. Jako pomocná tepelná izolace slouží zemina. 

 Podlahová konstrukce v nejnižším podlaží je doplněna tepelnou izolací 

STYROTRADE EPS 100 S pro podlahové konstrukce. 

 Jednotlivé skladby jsou specifikovány ve Výpisu skladeb konstrukcí. Tepelně-              

-technické posudky jsou součástí přílohy. Konstrukce zateplení je navržena dle platných 

norem. 

 

3.8 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

 Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (a v pozdějších zněních) o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Na pozemku jsou umístěna 3 parkovací stání pro imobilní osoby se zajištěním 

přístupu k budově. Chodníky svým sklonem a šířkou splňují požadavky vyhlášky. Výškový 

rozdíl na komunikacích bude maximálně 20 mm. Vstup do objektu bude řešen jako 

bezbariérový. Označení prosklených ploch bude provedeno dle vyhlášky. Podesta umístěná 

před hlavním vstupem do budovy je řešena v úrovni podlahy 1. nadzemního podlaží. 
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 Komunikace mezi podlažími bude řešena pojízdnými rampami, schodišti a výtahy. 

Vybavení vnitřního prostoru bude umístěno tak, aby byla splněna plocha pro manévrování 

invalidního vozíku (1,2 x 1,5m). 
 

3.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

 

 Staveniště je pro stavbu vyhovující. Průzkum hodnotí staveniště jako území 

s jednoduchými základovými poměry. 

Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v hloubce -12,5 m od úrovně upraveného terénu. 

Není třeba navrhovat stavbu s opatřeními proti tlakové vodě. Stavba není ohrožena seismicitou 

a nenachází se v blízkosti ochranných pásem, není ohrožena bludnými proudy.  

Pozemek patří do kategorie s nízkým radonovým indexem, není nutné provádět opatření proti 

pronikání radonu. Budova se nachází mimo území ovlivněné důlní činností. 

 

3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Navrhovaná budova splňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využití území. 

 

3.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

3.11.1 Odvodnění území 

 

 Odpadní, dešťové a splaškové vody budou svedeny do potrubí jednotného 

kanalizačního řádu v ulici Holvekova. 

    

3.11.2 Zásobování vodou 

  

 Vodovodní přípojka objektu bude napojena na stávající vodovodní řád v ulici 

Holvekova. 
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3.11.3 Zásobování energiemi 

  

Budova bude napojena na stávající nízkonapěťové podzemní vedení společnosti ČEZ.  

 

3.11.4 Příjezd a přístup 

  

 Objekt je přístupný z ulice Holvekova. Je zde navržena zpevněná plocha ze zámkové 

betonové velkoformátové dlažby pro pěší sloužící jako přístupová komunikace mezi 

navrhovaným objektem, ulicí Holvekova a obnoveným uličním řádem vedeným středem 

Studentského centra Alexander. 

 Parkování sloužící účelům Fakulty architektury je umístěno na východní straně           

v přímé návaznosti na ulici Holvekova. Počet parkovacích stání je navržen dle ČSN 73 6110, 

uspořádání dle ČSN 73 6056. 

Přístup do objektu je řešen z jižní části přes nádvoří. 

 

3.11.5 Terénní a sadové úpravy 

  

 Budou provedeny modelace terénu kolem SO-01 a SO-02. Plochy dotčené výstavbou 

budou ohumusovány s následným provedením sadových úprav dle návrhu. Plochy budou 

osety travním semenem. Součástí terénních úprav bude i kompletace mobiliáře (kompletace 

betonových laviček, umístění odpadkových košů, veřejné osvětlení).  

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

  

 Budova je napojena na telekomunikační vedení pomocí optického kabelu. Vedení 

zakresleno v Zastavovací a koordinační situaci. 
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4 C SITUACE STAVBY 

  

Situace stavby je zařazena do výkresové části dokumentace. 

 

5 D DOKLADOVÁ ČÁST 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

6 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

  Stavba se nachází v Ostravě-Kunčičkách a má charakter novostavby. Pozemek je 

rovinný s maximálním převýšením 1 m výškový na 100 m délky. Pro zařízení staveniště bude 

využito výhradně pozemků ve vlastnictví investora. Přísun materiálu bude prováděn z přilehlé 

komunikace na ulici Holvekova. Dodavatel je povinen zajistit zabezpečení staveniště              

a stavebního materiálu. 

 Na pozemku se v současné době nachází čtyři drobnější zděné objekty. Jejich okolí je 

zatravněno. Před zahájením výstavby je nutno zajistit jejich odstranění dle projektu demolice 

a zásad BOZP. Před zahájením demolice je nutno objekty bezpečně odpojit od všech přípojek. 

Je nutno dbát na čistotu přístupových komunikací. Jednotlivé technologické potupy budou 

prováděny dle dokumentace zpracované dodavatelem. 

 Jako součást zařízení staveniště budou umístěny stavební buňky – zázemí pro 

zaměstnance, hygienické buňky, sklad pomůcek, kancelář vedoucího pracovníka. Musí být 

zajištěn odvoz odpadu a jeho likvidace dle platných norem. 

 

6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

  

 V současné době jsou objekty určené k demolici připojeny k inženýrským sítím. Je 

uvažováno s odstraněním přípojek. Novostavba bude připojena novými přípojkami. 
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6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 

 Přes staveniště nejsou v současné době vedeny žádné sítě. Novostavba počítá               

s připojením na vodovodní řád, elektrické vedení, plynovodní potrubí, telekomunikační síť     

a jednotnou kanalizaci. Staveniště bude před zahájením demoličních prací napojeno na 

provizorní vodovodní přípojku s místem pro měření odběru vody. Dále bude napojeno na 

vedení nízkého napětí s měřením spotřeby elektrické energie. Staveniště je napojeno na 

jednotnou kanalizaci provizorním potrubím.  

Stávající vedení inženýrských sítí je umístěno v ulici Holvekova. Odpadní materiály vzniklé 

na staveništi budou odváženy a likvidovány dle platných norem. 

 

6.1.4 Úpravy z hlediska ochrany třetích osob 

 

 Zhotovitel je povinen vymezit prostor staveniště a vyloučit přístup nepovolaných osob 

do prostoru staveniště, kde by mohlo dojít k jejich zranění. Vstupy na staveniště budou řádně 

značeny bezpečnostními prvky a značkami. Při provádění prací bude vždy zajištěn přístup do 

objektu. Nad vstupy a vyvýšenou částí jižní fasády je třeba zřídit ochranné lešení. 

 

6.1.5 Ochrana veřejných zájmů – uspořádání staveniště 

 

 Stavební odpad bude tříděn dle druhu a ukládán do kontejnerů k tomuto účelu 

určených. Odpady budou z místa staveniště odváženy k likvidaci nebo opětovnému využití. 

Musí být zabráněno znehodnocení materiálu nebo jeho úniku. 

 Pro pracovníky bude zajištěno hygienické zázemí na stavbě. Všechny plochy dotčené 

prováděním stavby budou pravidelně uklízeny. 

 

6.1.6 Řešení zařízení staveniště 

 

 Objekty pro skladování materiálů budou situovány na východní straně pozemku          

v blízkosti ulice Holvekova. Jedná se o pozemek 670/14. Staveništní vjezd bude umístěn na 

pozemku 687/19. Výkres staveniště a kapacitní řešení všech částí nejsou předmětem 

bakalářské práce. 
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6.1.6.1 Zápis o převzetí, předání staveniště, záchytných a pomocných stavebních 

konstrukcí 

 

Zápis do stavebního deníku mohou provádět osoby k tomu oprávněné.  

 

6.1.6.2 Zařízení staveniště 

 

Bude zřízeno po dobu výstavby a je složeno z: 

  

a) Inženýrské sítě 

 

 Veškeré přístupové komunikace, hygienické a sociální zázemí musí být dostatečně 

osvětleny. Elektrická energie je využívána pro obsluhu strojů a zařízení. 

 Vodovodní připojení slouží k zajištění funkce hygienického a sociálního zázemí, 

zároveň je zdroj vody využíván pro stavební účely. 

 Kanalizační potrubí slouží pro odvod odpadních vod. 

 

b) Doprava materiálu 

 

 Jako příjezdová komunikace ke stavebnímu pozemku slouží stávající pozemní 

komunikace. Příjezdové komunikace jsou umístěny tak, aby přesun materiálu a odvoz 

stavebního odpadu neohrožoval a neznečišťoval okolí stavby. Zároveň není omezen provoz. 

 

c) Skladování materiálů 

 

 Skladovací prostory jsou umístěny tak, aby v průběhu výstavby nenastal problém        

s umístěním stavebního materiálu. Vzniklý stavební odpad se nesmí skladovat v kontejnerech 

komunálního odpadu, ale pouze v kontejnerech určených pro stavební odpad. 
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6.1.7 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

6.1.7.1 Opatření pro bezpečnost osob pohybujících se v ochranném pásmu 

 

 Před započetím prací dodavatelů a subdodavatelů je stavbyvedoucí nebo školitel 

BOZP povinen seznámit vedoucí pracovníky se zásadami BOZP. O školení musí být 

proveden zápis do stavebního deníku s podpisy zúčastněných. 

 

6.1.7.2 Způsob svislé a vodorovné dopravy materiálu 

 

 Pro přepravu a manipulaci s těžkým stavebním materiálem nebo přípravky velkých 

rozměrů je použito těžké stavební techniky dle potřeb. Doprava materiálu a přípravků je v 

kompetenci stavbyvedoucího dle aktuální potřeby a harmonogramu prací. Dle potřeby si 

může zajišťovat dopravu materiálu na stavbu také dodavatel dle smlouvy o dílo. 

Veškeré prvky a zařízení dodávané na stavbu musí splňovat požadavky na BOZP. 

 

6.1.7.3 Ochrana pracovníků 

 

 Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy dle zákona č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je nutno zajistit 

dodržení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (a v pozdějších zněních) o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích. 

 Při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou je nutno zajistit bezpečnost 

pracovníků pomocí zabezpečeného lešení, lávek, lan, bezpečnostních pásů a dalších. 

Doporučuje se souběžně kombinace více bezpečnostních prvků a práce s důrazem na 

bezpečnost a zvýšenou opatrnost. 

 

6.1.7.4 Skladování materiálu na pracovišti 

 

 Za místo a způsob uložení stavebního materiálu na staveništi zodpovídá 

stavbyvedoucí. Je nutno zajistit stavební materiál proti pohybu větrem, sklouznutí nebo 

spadnutí, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce na pracovišti. Umístěním materiálu na 

stavbě musí být provedeno tak, aby nedocházelo k přetížení a deformacím konstrukce. 
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6.1.7.5 Pracovní postupy 

 

 Je nutno striktní dodržování zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Stavbyvedoucí nebo školitel BOZP provede kontrolu vybavení dodavatelů                   

a subdodavatelů, zároveň je neprodleně povinen provést školení vedoucích pracovníku pro 

zajištění BOZP. Kontrola (včetně poučení pracovníků) bude provedena také u speciálních 

technických zařízení. Pracovníci budou seznámeni s podmínkami na staveništi. 

 V případě prací, které by mohly způsobit poškození zdraví nebo ohrožení na životě, 

které jsou stanoveny v prováděcím právním předpisu, je nutno vypracovat plán bezpečnosti   

a ochrany zdraví při práci. Jeho rozsah bude stanoven dle množství nebezpečných prací tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví. Musí zde být stanoveny opatření a časy 

potřebné pro jejich realizaci. Opatření musí být přizpůsobena stavu skutečného provedení 

stavby. 

 

6.1.7.6 Práce nad sebou 

 

 Budou prováděny pouze v nezbytných případech. Stavbyvedoucí určí opatření pro 

zajištění bezpečnosti práce. 

 

6.1.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

 

Při výstavbě bude dbáno na dodržení všech závazných opatření. 

 

6.1.8.1 Vliv stavby na okolí v průběhu výstavby 

 

 Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti a vynášení nečistot ze staveniště. 

Lešení bude překryto textilií, aby bylo zabráněno rozptylu materiálu po okolí povětrnostními 

vlivy. Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů životního prostředí. 
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6.1.8.2 Ochrana zeleně 

 

 Situace uvažuje s odstraněním čtyř stromů. Zbylá vzrostlá zeleň v okolí budovy bude 

zachována a nesmí dojít k jejímu poškození. Odstraněnou zeleň nahradí nové stromy, které 

budou rozmístěny dle situace. Při provádění bouracích prací je třeba dbát na ochranu stromů  

a případně je ochránit. 

 Pro přesun materiálu z dopravních prostředků do skladu a na staveniště je uvažováno 

především zpevněných ploch. 

Před zahájením stavebních prací zažádá stavebník o zábor zeleně. 

 Po skončení stavebních prací bude proveden důkladný úklid všech částí a dojde          

k ošetření mechanicky poškozených dřevin.  

 

6.1.8.3 Odpad ze stavební činnosti 

 

 Vznikající odpad bude soustřeďován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými 

předpisy. Nebude spalován ani zahrabáván na staveništi. Likvidace odpadu proběhne dle 

zákona č. 185/2001 Sb. (a v pozdějších zněních) o odpadech a dle metodického návodu 

vydaným MŽP v lednu 2008. 

 Předpokládá se tento vzniklý odpad v průběhu realizace: papírové obaly, ocelové 

prvky, sklo, stavební suť, obaly od barev a lepidel, umělohmotné obaly, zbytky tepelně 

izolačních materiálů a další. 

 

6.1.9 Orientační lhůty výstavby 

 

 Jednotlivé práce na sebe budou navazovat. Jednotlivé stavební úkony bude 

koordinovat stavbyvedoucí dle harmonogramu prací. 

 Zahájení stavby:  02/2014 

 Ukončení stavby:  07/2015 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

7.1  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

7.1.1  Technická zpráva 

 

7.1.1.1 Účel objektu 

 

 Objekt slouží jako vysokoškolská budova se zaměřením na výuku architektury. 

 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Objekt je umístěn v severní části areálu, svým umístěním tvoří dominantu místa          

a uzavírá uliční řád navazující na nově vzniklé náměstí Studentského centra Alexander. 

Zároveň objekt respektuje a navazuje na výraz okolní zástavby. Budova je navržena jako 

samostatně stojící, doplněna zvedající se sypanou zeminou, která tvoří ochranu budovy ze 

severní strany. Dále je budova doplněna pravidelně rozmístěnými betonovými plochami, které 

slouží k relaxaci a oddychu studentů.  

Navržená parkovací stání jsou umístěna v západní části pozemku v přímé návaznosti na ulici 

Holvekova. Počet parkovacích stání je navržen dle ČSN 73 6110, uspořádání dle ČSN 73 

6056. 

 Budova je navržena jako čtyřpodlažní, přičemž dvě podlaží jsou umístěna v podzemí  

a dvě podlaží jsou nadzemní. Podzemní i nadzemní část jsou řešeny jednoduchými hmotami 

kruhového tvaru, přičemž nadzemní část je uprostřed otevřená, nezastřešená. Tvoří tak 

prstenec, jehož jižní strana je vyvýšena. To umožňuje přístup do středu kruhu a využití 

prostoru nádvoří vytvořeného střechou nad 1. podzemním podlažím. Na nádvoří je také 

umístěn vstup do budovy. Zvednutý prstenec je sám výrazným prvkem. K jeho podpoře         

a bylo použito pravidelně rozmístěných svislých okenních pásů různých výšek. Prosvětlení 

podzemní části zajišťují pásy oken orientované do centrálního bodu objektu. Střecha je řešena 

jako zelená. Opláštění tvoří pohledový beton, který je ošetřen proti vlivům prostředí. 

 Přízemí je osazeno vstupním prostorem umístěným v severní části budovy, výukovými 
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prostory umístěnými v západní části budovy, prostory pro studenty na východní straně           

a přednáškovou místností umístěnou ve vyvýšené jižní části. Kolem nádvoří se vine chodba 

spojující tyto prostory. 

 Druhé nadzemní podlaží obsahuje univerzální učebny v západní a jižní části a studijní 

oddělení s kabinety učitelů a vedením fakulty ve východní části. Tyto dva provozy jsou od 

sebe vzájemně odděleny. Kolem středové části se vine chodba jako hlavní komunikační 

prostor. 

 Podzemní podlaží je osazeno komunikačním prostorem pro přístup do 2. PP a terasou 

kolem 2. PP. 

 Druhé podzemní podlaží je určeno k výuce ateliérové tvorby studentů. To je doplněno 

technickým zázemím pro provoz budovy a nezbytným zázemím pro výuku. 

 Cílem fakulty bylo vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro studenty fakulty         

s vyspělým technickým řešením. Objekt klade důraz na ekologii s důrazem na využití 

přírodních zdrojů. Budova je navržena "učebnicovým systémem" – rozvody jsou vedeny 

viditelně po konstrukci. To umožňuje studentům lépe pochopit systém fungování stavby. 

 Objekt byl navrhován dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Obecně:  kapacita   300 studentů 

   univerzální učebna  6 (s kapacitou 20 a 24 míst)   450 m2  

   specializované učebny počítače, kreslení, modelování 305 m2 

   ateliérová tvorba  1 s kapacitou 150 studentů   604 m2  

   kabinety    8 s kapacitou 35 míst    310 m2  

   prostory pro studenty        320 m2  

   občerstvení         124 m2  
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Celá budova:  zastavěná plocha:  3 407 m2  

   obestavěný prostor:  24 090 m3  

   plocha pozemku:  18 164 m2  

   plocha nových komunikací: 1 170 m2  

   plocha parkování:  1 140 m2  

   orientační cena celé stavby: 217 mil. Kč 

 

Řešená část budovy: zastavěná plocha:  790 m2  

   obestavěný prostor:  5 560 m3  

   orientační cena řešené části: 50 mil. Kč 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

 Hlavní svislá nosná konstrukce celé budovy je tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Předpínací výztuž a technologie provádění bude stanovena statikem po 

přesném statickém návrhu. Beton je stanoven ve výkresové dokumentaci. 

 Nadzemní část tvoří stěny tloušťky 250 mm doplněné o nerezové kotvy sloužící k 

ukotvení finální vrstvy obvodového pláště překrývající tepelnou izolaci v exteriéru. Tyto 

kotvy jsou uloženy pod úhlem 45° z důvodu eliminace bodových tepelných mostů. 

 Podzemní část do úrovně -0,45 m od 0,000 m v místech zásypu zeminou nebo do 

hloubky -1,5 m od úrovně upraveného terénu tvoří stěny tloušťky 250 mm bez nerezových 

kotev pro obklad. Jsou doplněny tepelnou izolací a hydroizolací. 

 Podzemní část v nižší úrovni tvoří stěny tloušťky 450 mm. Jsou doplněny 

hydroizolací, která je ochráněna nopovou fólií. 

 Vnitřní nosné zdivo je tvořeno železobetonem C30/37 s výztuží 10 335 tl.100 mm. 

Jeho tuhost vzhledem k tloušťce je zajištěna zakřiveným tvarem. Tyto stěny mají spíše 

doplňkovou funkci. 

Vnitřní nenosné zdivo tvoří polystyrenbeton C20/25. 

Skladby jednotlivých stěn specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 
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 Stropní nosná konstrukce je ve všech podlažích tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Předpínací výztuž a technologie provádění bude stanovena statikem po 

přesném statickém návrhu. Beton je stanoven ve výkresové dokumentaci. Stropní desky jsou 

ve všech podlažích navrženy tl. 200 mm. 

 Celá konstrukce z předpínaného betonu je navržena jako skořepina. Dokonalé 

spolupůsobení je zajištěno dokonalým provázáním svislých nosných konstrukcí s 

vodorovnými nosnými konstrukcemi.. 

 Všechny betonové plochy na styku se vzduchem jsou navrhovány jako pohledové. 

Jednotlivé skladby podlah umístěných na stropní konstrukci specifikuje Výpis skladeb 

konstrukcí. 

 Nosná část střechy je tvořena předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky 

pro vedení předpínací výztuže třídy C50/60. 

 Střešní rovina nad 1. PP v prostoru nádvoří je řešena jako provozní střecha inverzní 

pro užívání chodci. 

 Střešní rovina nad 2. NP je řešena jako zelená střecha bez protiskluzného systému. 

Skladby jednotlivých střešních konstrukcí specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 

 

7.1.1.5 Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

 Konstrukce stěny nad úrovní terénu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. 

Jako tepelná izolace je zvolena minerální plsť dvouvrstvá FRONTROCK MAX E. 

 Střešní roviny jsou izolovány izolačními deskami EPS PERIMETR, které jsou také 

použity u obvodové stěny na styku se zeminou. Tepelná izolace na styku se zeminou více než 

2 m pod úrovní upraveného terénu ztrácí smysl. Proto je budova v 1. a 2. podzemním podlaží 

uvažována bez tepelné izolace. Jako pomocná tepelná izolace slouží zemina. 

 Podlahová konstrukce v nejnižším podlaží je doplněna tepelnou izolací 

STYROTRADE EPS 100 S pro podlahové konstrukce. 

 Jednotlivé skladby jsou specifikovány ve Výpisu skladeb konstrukcí. Tepelně-              

-technické posudky jsou součástí přílohy. Konstrukce zateplení je navržena dle platných 

norem. 

 Okna jsou navržena jako hliníková s tříkomorovým profilem a Uf = 0,83 W/(m2K) 

HEROAL 110 ES. Zasklení okna tvoří izolační trojskla s Uw = 0,9 W/(m2K). 
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Vstupní dveře nejsou předmětem řešení. 

Vnitřní dveře mají laminovaný povrch se zvýšenou odolností proti otěru a barvu RAL 6018. 

Dveře jsou typu PORTA DOORS ENDURO. 

Okna a dveře jsou specifikovány ve Výpisu oken a Výpisu dveří. 

 

7.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického             

a hydrogeologického průzkumu 

 

 Byla provedena prohlídka staveniště, zaměřeny terénní a výškové body. Byl proveden 

geologický a hydrogeologický průzkum v rozsahu 6ti vrtů: 3 do hloubky 20 m, 3 do hloubky 

15 m. Průzkum hodnotí staveniště jako území s jednoduchými základovými poměry. 

Dle vyjádření SDMG se pozemek nachází mimo území ovlivněné důlní činností. 

 Bludné proudy nebyly naměřeny, neuvažuje se tedy s opatřením proti účinkům 

bludných proudů. 

 Podzemní voda se nachází v hloubce -12,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Není 

nutné provádět opatření proti tlakové vodě. Dostačujícím řešením by byla izolace proti zemní 

vlhkosti. Vzhledem k povaze provozu a složitosti stavby byla zvolena kvalitnější fóliová 

hydroizolace na bázi PVC-P – FATRAFOL 803 tloušťky 1,5 mm s odolností proti zemní 

vlhkosti, tlakové vodě a radonu. 

 Základovou konstrukci tvoří základové pásy založené v nezámrzné hloubce. Pod pásy 

je proveden podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Na základových pásech je vybetonována 

podkladní betonová mazanina tl.150 mm.  

Základové pásy a podkladní betonová mazanina jsou tvořeny železobetonem C30/37 s výztuží 

10 335. Specifikace ve výkresové dokumentaci. 

Po přesném statickém výpočtu může dojít ke změnám použitých materiálů nebo 

technologického postupu. 

 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků, dopravní řešení 

 

 Fakulta architektury představuje bodovou novostavbu v území, která nebude mít vliv 

na životní prostředí jak v období výstavby, tak v období běžného provozu. Posouzení 

proběhlo dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. (a v pozdějších zněních) o posuzování vlivu na životní 
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prostředí. Byl posuzován vliv budovy na jednotlivé aspekty životního prostředí. 

 Stavba nebude během realizace ani po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu 

ani jiných škodlivin. Nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení v okolí stavby. 

 

7.1.1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

 Bylo provedeno měření výskytu radonu, podle kterého bylo zjištěno, že pozemek patří 

do kategorie s nízkým radonovým indexem. Není tedy nutné provádět opatření proti pronikání 

radonu. 

 

7.1.1.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Obecné požadavky na výstavbu, obecné požadavky na využívání území, technické 

požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami invalidními, se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace –  jsou splněny. 
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7.1.2 Výkresová část 

 C01  Zastavovací a koordinační situace 

 F1-01  Půdorys 2. PP 

 F1-02  Půdorys 1. PP 

 F1-03  Půdorys 1. NP 

 F1-04  Půdorys 2. NP 

 F1-05  Základy 

 F1-06  Stropní konstrukce nad 2. PP 

 F1-07  Stropní konstrukce nad 1. PP 

 F1-08  Stropní konstrukce nad 1. NP 

 F1-09  Půdorys střechy nad 2. NP 

 F1-10  Řez A-A' 

 F1-11  Řez B-B' 

 F1-12  Pohledy 

 F1-13  Vizualizace 

 F1-14  Vizualizace 

 F1-D1  Detail napojení stěny ve 2. PP 

 F1-D2  Architektonický detail 

 

7.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

7.2.1 Technická zpráva 

 

7.2.1.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu je jí změny 

 

Základovou konstrukci tvoří základové pásy založené v nezámrzné hloubce. Pod pásy 

je proveden podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Na základových pásech je vybetonována 

podkladní betonová mazanina tl. 150 mm. Základové pásy a podkladní betonová mazanina 

jsou tvořeny železobetonem C30/37 s výztuží 10 335. 

 Hlavní svislá nosná konstrukce celé budovy je tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60.  
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Předpínací výztuž a technologie provádění bude stanovena statikem po přesném statickém 

návrhu. 

 Nadzemní část tvoří stěny tloušťky 250 mm doplněné o nerezové kotvy sloužící          

k ukotvení finální vrstvy.  

 Podzemní část pod úrovní terénu tvoří stěny tloušťky 450 mm. Je použit stejný typ 

betonu jako v nadzemní části. 

 Vnitřní nosné zdivo je tvořeno železobetonem C30/37 s výztuží 10 335 tl. 100 mm. 

Jeho tuhost vzhledem k tloušťce je zajištěna zakřiveným tvarem. Tyto stěny mají spíše 

doplňkovou funkci. Skladby jednotlivých stěn specifikuje Výpis skladeb konstrukcí. 

 Stropní nosná konstrukce je ve všech podlažích tvořena samozhutnitelným vysoce 

plastifikovaným předpínaným monolitickým železobetonem s kanálky pro vedení předpínací 

výztuže třídy C50/60. Předpínací výztuž bude stanovena statikem po přesném statickém 

návrhu. Stropní desky jsou ve všech podlažích navrženy v tl. 200 mm. 

 Celá konstrukce z předpínaného betonu je navržena jako skořepina. Dokonalé 

spolupůsobení je zajištěno dokonalým provázáním svislých nosných konstrukcí                       

s vodorovnými nosnými konstrukcemi. 

 Nosná část střechy nad 1. podzemním podlažím a 2. nadzemním podlažím je tvořena 

předpínanou deskou stejného materiálu jako obvodová konstrukce nebo stropní deska.  

 

7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

a) Základy 

 

 Základová konstrukce je tvořena základovými pásy z železobetonu C30/37-XC1-

CI0,20-Dmax16-F6 CEMEX- COMPACTON SDC 30/37 XC s výztuží 10 335. Pod 

základovými pásy je proveden podkladní beton z prostého betonu tl. 100 mm C12/15-X0-

CI0,20-Dmax22-F5 CEMEX- COMPACTON 12/15 X0. Na základových pásech je 

vybetonována podkladní betonová mazanina tl. 150 mm s použitím stejného železobetonu 

C30/37-XC1-CI0,20-Dmax16-F6 CEMEX- COMPACTON SDC 30/37 XC s výztuží 10 335. 
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b) Izolace 

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti byla zvolena hydroizolace FATRAFOL 803 tl 1,5 mm. Pro 

střešní konstrukce nad 1. podzemním a 2. nadzemním podlažím byla zvolena hydroizolace 

FATRAFOL P918. Izolace jsou z horní i dolní strany chráněny geotextílií. 

 

c) Svislé konstrukce 

 

 Obvodovou nosnou konstrukci tvoří předepnutý monolitický beton C50/60-XF1-

CI0,20-Dmax16-F7 s maximálním průsakem 20 mm, modul pružnosti 31GPA, CEMEX- 

COMPACTON SCC 50/60 XF. 

 Na vnitřní nosné zdivo bylo použito monolitického železobetonu C30/37-XC1-CI0,20-

Dmax16-F6 CEMEX- COMPACTON SDC 30/37 XC s výztuží 10 335. 

 Vnitřní nenosné zdivo tvoří monolitický polystyrenbeton s objemovou hmotností    

900 kg/m3, C20/25-XC1-CI0,20-Dmax8-F5 CEMEX- COMPACTON SDC 20/25 XC 

 

 

d) Vodorovné konstrukce 

 

 Stropní nosné konstrukce jsou navržena z předpínaného monolitického betonu           

tl. 200 mm C50/60-XF1-CI0,20-Dmax16-F7 s maximálním průsakem 20 mm, modul 

pružnosti 31GPA, CEMEX- COMPACTON SCC 50/60 XF. 

Na střešní nosné konstrukce je použito stejného materiálu. 

 

e) Schodiště 

 

 Na schodišťová ramena je navržen železobeton  C30/37-XC1-CI0,20-Dmax16-F6 

CEMEX- COMPACTON SDC 30/37 XC s výztuží 10 335. 

 

f) Úprava povrchů 

 

 Jako finální vrstva stěny je ponechán pohledový beton, který je ve vnitřních prostorech 

neošetřen a v exteriéru ošetřen bezbarvým impregnačním nátěrem SIKAGARD 700S. 
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 V prostorech toalet a jejich předsíní je na stěny použito keramického obkladu RAKO 

TAURUS. 

 Podlahovou konstrukci tvoří v prostorech toalet a jejich předsíní keramická dlažba 

RAKO TAURUS. V ostatních prostorech je navržena epoxidová litá stěrková podlaha se 

vsypem SIKAFLOOR®300 N. 

 

g) Konstrukce střechy 

 

Skladba střechy nad 1. podzemním podlažím je navržena jako provozní střecha se spádem 

1,5°. Skladba je řešena jako inverzní dle systémového řešení OPTIGREEN TYP CHODCI 2. 

Skladba střechy nad 2. nadzemním podlažím je řešena jako systémová inverzní zelená bez 

protiskluzného systému. Jedná se o OPTIGREEN-ŠIKMÁ STŘECHA se sklonem 5-15°. 

Spád střechy je 11° 8' 11". 

 

h) Výplně otvorů 

 

 Okna jsou navržena jako hliníková s tříkomorovým profilem a Uf = 0,83 W/(m2K) 

HEROAL 110 ES. Zasklení okna tvoří izolační trojskla s Uw = 0,9 W/(m2K). Okno má 

práškově lakovaný povrch barvy RAL 7024. 

Vstupní dveře nejsou předmětem řešení. 

Vnitřní dveře mají laminovaný povrch se zvýšenou odolností proti otěru a barvu RAL 6018. 

Dveře jsou typu PORTA DOORS ENDURO. 

Okna a dveře jsou specifikovány ve Výpisu oken a Výpisu dveří. 

 

i) Zámečnické výrobky 

 

 Jedná se ocelové zárubně k jednotlivým dveřím, sluneční hodiny pro exteriér umístěné 

v centrálním bodě stavby na nádvoří a zábradlí. Zárubně jsou navrženy jako ocelové, zábradlí 

a sluneční hodiny nerezové. 

Prvky jsou specifikovány ve Výpisu zámečnických prvků. 
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j) Klempířské výrobky 

 

 Jedná se o parapety všech oken, na které byl použit hliníkový plech s práškově 

lakovanou povrchovou úpravou a barvou RAL 7024. Plech má tloušťku 0,8 mm. 

 Na oplechování střechy je použito titanzinkového plechu tl. 0,7 mm s předzvětralou 

povrchovou úpravou. Kotvení atiky zajišťuje celoplošné lepení přípravkem ENKOLIT. 

Prvky jsou specifikovány ve výpisu klempířských konstrukcí. 

 

k) Příhradové konstrukce 

 

 Kompletní dokumentace příhradových vazníků bude provedena po návrhu statikem. 

Prvky budou součástí dodavatelské dokumentace zpracované dodavatelem stavby. 

 

7.2.1.2 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

 Celá konstrukce je navržena tak, aby bezpečně přenesla jak zatížení stálá, tak               

i nahodilá dlouhodobá a nahodilá krátkodobá, kam patří i zatížení klimatická. Je uvažováno    

i s mimořádným zatížením vlivem živelných pohrom. Statický návrh je předmětem 

samostatné dokumentace, která není předmětem bakalářské práce. 

 

7.2.1.3 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů 

 

 Mezi hlavní neobvyklé konstrukce je možno zahrnout vykonzolování celé nadzemní 

jižní části budovy, střešní konstrukce nad 1. podzemním podlažím, základovou konstrukci 

ztuženou pravidelně rozmístěnými náběhy zajišťujícími tuhost, víceúrovňová podlaží nebo 

okna probíhající přes dvě podlaží. 

 Veškeré konstrukce byly navrženy po konzultaci s odbornými pracovníky Fakulty 

stavební. Návrh konstrukcí vyžadujících statický posudek byl proveden dle odborného 

odhadu dvou nezávislých statiků Fakulty stavební. 
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 Vykonzolování jižní nadzemní části budovy je řešeno navržením vhodného typu 

betonu, předpínací výztuže, zajištěním dokonalého spolupůsobení vodorovných a svislých 

konstrukcí a návrhem vhodné tloušťky jednotlivých prvků. 

 Střešní konstrukce nad 1. podzemním podlažím tvoří nádvoří. Vzhledem k rozpětí 

kruhu byl zvolen systém podepření pomocí příhradových konstrukcí uložených do kapes a ve 

střední části do kruhového příhradového vazníku. Na tyto nosníky je uvažována monolitická 

předpínanná deska tloušťky 200 mm, která roznáší zatížení střešní konstrukce do 

příhradových vazníků. 

 Základová konstrukce je ztužena pravidelně rozmístěnými schodkovými náběhy          

s výškou stupně 800 mm. Náběhy brání deformaci konstrukce vlivem podloží. 

 Jednotlivé stropní desky ve 2. nadzemním podlaží jsou umístěny v různých výškových 

úrovních. Spojení mezi jednotlivými úrovněmi zajišťují schodišťová ramena a  pojízdné 

schodišťové plošiny. 

 Okna probíhající přes více podlaží jsou v místech chodeb a společenských prostor 

řešena jako průběžná s odsunutou stropní deskou na úroveň vnitřní hrany obvodové 

konstrukce.  

V ostatních místnostech je příčle okna spojena se stropní konstrukcí s horní úrovní konstrukce 

podlahy. Volný prostor musí být zatmelen pružným tmelem a ošetřen. Otevírání oken je 

umožněno nejníže 1100 mm od úrovně upravené podlahy. 

 Prosvětlení ateliéru zajišťuje prosklení střešní konstrukce prosklenými pásy                 

z tvrzeného matného skla. Prosklení je orientováno do centrálního bodu stavby, kde je 

umístěno kruhové prosklení se slunečními hodinami. Sluneční hodiny se promítají jak v 

nádvoří, tak přes skleněnou plochu do místnosti ateliéru. K zajištění dostatečného prosvětlení 

jednotlivých místností byl proveden orientační návrh ve spolupráci s odborným pracovníkem 

Fakulty stavební. 

 

7.2.1.4 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

  

Technologické postupy budou prováděny dle dodané dokumentace technologických 

postupů stanovených dodavatelem stavby pro každý úkon.  Postup realizace stavby musí 

probíhat dle harmonogramu. Řídí jej stavbyvedoucí. 
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7.2.1.5 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

 

Jedná se o novostavbu. Bourací práce nejsou uvažovány. 

 

7.2.1.6 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

 Před zakrytím a uzavřením konstrukce musí být vždy přizván stavební dozor pro 

kontrolu přesnosti a kvality provedené práce. O provedené kontrole bude pořízen zápis do 

stavebního deníku. 

 

7.2.1.7 Seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software  

 

Není součástí bakalářské práce 

 

7.2.1.8 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Dokumentace je vytvořena dle rozsahu uvedeného v zadání bakalářské práce. 

    

7.2.2 Výkresová část 

 

Výkresová část je součástí přílohy. 

 

7.2.3 Statické posouzení 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

7.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Není předmětem bakalářské práce 
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7.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

8 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL - ŘEŠENÍ FASÁDY 

 

8.1 TEORETICKÝ ÚVOD DO ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI 

 

 Budova Fakulty architektury zapadá do celkového řešení rekonverze bývalého dolu 

Alexander v Ostravě-Kunčičkách na studentské centrum Alexander s vlastním bydlením, 

galerií, knihovnou, fakultou, menzou a dalšími budovami. Do areálu Studentského centra je 

kromě bývalého dolu zahrnut také sad Maxima Gorkého a bývalé dělnické kolonie. Celé 

území je propojeno a části studijní, ubytovací a odpočinkové na sebe plynule navazují. Ve 

středu území je umístěno náměstí. 

 Fakulta architektury se nachází v severozápadní části areálu Studentského centra 

Alexander. Tvoří dominantu uzavírající obnovený uliční řád mezi náměstím a fakultou. 

 Cílem fakulty bylo vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro studenty fakulty         

s vyspělým technickým řešením. Pro řešení budovy bylo zvoleno jednoduchého tvarového 

řešení pomocí kruhu jako symbolu spojitosti a sounáležitosti. Vnitřní část kruhu je vyjmuta    

z interiéru, tvoří tak nádvoří. Jižní část fasády je zvednuta, což umožňuje přístup do budovy 

přes nádvoří. Objekt je ze severní strany chráněn násypem zeminy za opěrnou zdí, která 

postupně od západní a východní strany stoupá směrem k severu. To vytváří zajímavý pohled 

na budovu. Zároveň je takto umožněn přístup na střechu. Střecha nad 1. podzemním podlažím 

je tvořena jako provozní, střecha nad 2. nadzemním podlaží jako zelená. Objekt klade důraz 

na ekologii s důrazem na využití přírodních zdrojů. Prosvětlení zajišťují pravidelně 

rozmístěné okenní otvory. Budova je navržena "učebnicovým systémem" – rozvody jsou 

vedeny viditelně po konstrukci. To umožňuje studentům lépe pochopit systém fungování 

stavby. Opláštění tvoří pohledový beton. 

 Budova je navržena jako čtyřpodlažní, přičemž dvě podlaží jsou umístěna v podzemí  

a dvě podlaží jsou nadzemní. 

Přízemí je osazeno vstupním prostorem umístěným v severní části budovy, výukovými 

prostory umístěnými v západní části budovy, prostory pro studenty na východní straně           

a přednáškovou místností umístěnou ve vyvýšené jižní části. Kolem nádvoří se vine chodba 
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spojující tyto prostory. 

 Druhé nadzemní podlaží obsahuje univerzální učebny v západní a jižní části a studijní 

oddělení s kabinety učitelů a vedením fakulty ve východní části. Tyto dva provozy jsou od 

sebe vzájemně odděleny.  

Kolem středové části se vine chodba jako hlavní komunikační prostor. 

 Podzemní podlaží je osazeno komunikačním prostorem pro přístup do 2. PP a terasou 

kolem 2. PP. 

 Druhé podzemní podlaží je určeno k výuce ateliérové tvorby studentů. To je doplněno 

technickým zázemím pro provoz budovy a nezbytným zázemím pro výuku. 

 Vzájemné střetávání studentů a jejich spojitost je zajištěna jak v nadzemní části ve 

společenských prostorech, tak především v podzemní části s ateliérem, kde je volný přístup. 

Nadzemní část díky prstenci umožňuje oddělení klidné části s učebnami od částí s vyšší 

aktivitou a hlučností. Jednotlivé provozy jsou od sebe odděleny. Místnosti určené k výuce 

jsou umístěny na jižní a západní straně, místnosti pro setkávání studentů na straně východní 

spolu s vedením fakulty umístěným o podlaží výše. Severní strana slouží pouze jako vstupní 

prostor. 

  

8.2 ŘEŠENÍ FASÁDY 

 

 Opláštění navrhované budovy je tvořeno pohledovým monolitickým betonem pro 

zachování svého výrazu. Povrch musí být rozdělen na menší celky. Beton je po dokončení 

impregnován bezbarvým nátěrem. Kotvení obkladu je zajištěno ocelovými trny, které 

roznášejí zatížení obkladu do nosné stěny. Ukončení okenního otvoru je z vnitřní strany 

řešeno prefabrikovanými betonovými panely, které jsou kotveny hmoždinkami do stěny 

poprsníku, nadpraží a ostění.  

 

8.3 MONTÁŽNÍ NÁVOD 

 

   8.3.1 Řešení se zateplením  

 

 Už při instalaci bednění obvodové stěny 1. nadzemního podlaží je nutno uvažovat       

s následným vlivem na obklad. Při rozmisťování předpínací výztuže v bednění je nutno do něj 

osadit připravené nerezové kotvy s ohyby. 
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Kotvy jsou navrženy průměru 8 mm a ohnuty pod úhlem 45° z důvodu eliminace vzniku 

bodových tepelných mostů. Kotvy musí mít žebrování pro zajištění lepšího spolupůsobení 

kotvy s betonem a zabránění vytržení kotvy z betonu. Důležitým bodem je aretace jejich 

přesné polohy.  

Následně bude provedena betonáž obvodové nosné konstrukce monolitickým vysoce 

plastifikovaným betonem. Po zatvrdnutí dojde k odbednění stěny a jejímu začištění. Dalším 

krokem bude montáž okenních otvorů. Je důležité dbát na jejich ochranu před poškozením. 

Kotvení zajišťují ocelové hmoždinky vhodné pro použití do betonu. Následně dojde               

k instalaci tepelné izolace, která bude kotvena k podkladu pouze lepením mezi nerezové 

kotvy. Podklad musí být suchý a řádně očištěn. Jedná se o tepelnou izolaci FRONTROCK 

MAX E. Je nutno zajistit, aby nedošlo k poškození izolace. Izolace má tvrzenou horní vrstvu, 

která je vhodná pro mokrý proces. Dále bude provedena instalace kari sítě, která musí být 

zaoblena dle poloměru umístění. Následně je nutné kotvení k nerezovým kotvám pomocí 

svarů. Po dokončení těchto prací bude provedena instalace bednění a následné zálivka 

monolitickým samozhutnitelným betonem. Po zavadnutí a zajištění částečné pevnosti betonu 

dojde k velmi opatrnému odbednění a nařezání na menší celky, aby bylo zabráněno 

smršťování obkladu jako celku i jeho deformaci. Betony musí být při procesu tuhnutí a 

tvrdnutí neustále hydratován. Po zatvrdnutí bude beton očištěn od nečistot a impregnován 

bezbarvým nátěrem SIKAGARD 700S. Ukládání betonové směsi do bednění bude provedeno 

tlakem od spodní hrany. Tím je zajištěno dokonalé uložení betonu. 

 

   8.3.2 Založení 

 

 Konstrukce obkladu je ukončena ve spodní části okapovým nosem zabraňujícím 

pronikání vody do spodních vrstev vodorovné konstrukce u okraje obkladu. Pro zajištění 

dokonalejší ochrany proti průniku vody do této skladby je upraven okraj betonové desky 

rampy vyvýšením u obkladu. Okapový nos a vyvýšený okraj jsou od sebe odděleny mezerou 

z důvodu možnosti roztažnosti materiálů. Pro případ, že by došlo k zatečení vody za okraj, je 

konstrukce navržena tak, aby i přes porušení těchto opatření ochránila stavbu proti zatékání 

do konstrukce. Toho je dosaženo dotažením hydroizolace a jejích ochranných vrstev              

k obkladu.  
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8.3.3 Zakončení 

 

Betonové obložení je ukončeno 10 mm od úrovně horní hrany atiky. Zakončení je provedeno 

předzvětralým titanzinkovým plechem, který přesahuje přes atiku i přes obklad. Tím je 

zabráněno zatékání do skladby obvodové stěny.  

Oplechování je kotveno celoplošným lepením k očištěnému podkladu za příznivých 

klimatických podmínek. Zakončení kolem otvorů je provedeno bedněním. Výplně otvorů je 

důležité velmi pečlivě chránit proti poškozením. Očištění bude provedeno ihned, jakmile to 

bude možné. 

 

8.3.4 Ošetření 

 

Spáry kolem otvorů a stáry vzniklé řezáním obkladu budou zatmeleny pružným silikonovým 

tmelem určeným pro aplikaci v exteriéru. Barva silikonu ideálně v barvě materiálu, který je 

vyplňován. 

 

8.4. VIZUALIZACE 

 
Obrázek č. 1: pohled na fasádu z pohledového betonu   
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Obrázek č. 2: pohled na fasádu z pohledového betonu do nádvoří     

 

Obrázek č. 3: Řez budovy 
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5. ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce se zabývá vypracováním částečné dokumentace pro provedení 

stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb na budovu fakulty architektury 

Alexander.  

Kruhová novostavba s nádvořím se stává jednou z dominant území a spoluutváří veřejný 

prostor. Volně navazuje na pěší zónu od náměstí a citlivě jej dotváří vstupem pod zvýšenou 

částí doplněnou o prstenec zeminy zvedající se v severní části. Nádvoří slouží jako volný 

prostor pro realizaci aktivit studentů v teplých měsících. Umožňuje jim volné dotvoření a 

oživení nádvoří a také i vnitřního prostoru. Architektonická idea uspořádání místností vychází 

z důmyslného využití všech aspektů okolí. Podstatným se jeví i použitý materiál jako symbol 

lehkosti, elegance, technické dokonalosti a modernosti v kontextu s historií místa. Fakulta je 

navržena jako vnitřně složitý, ale nápaditě strukturovaný prostor tak, aby umožňoval 

setkávání studentů a jejich pedagogů. Jako zásadní se jeví umístění učeben a kabinetů po 

vnější straně kruhu, což zajišťuje ideální využití slunce a odhlučnění od nádvoří, a také 

umístění centrálního ateliéru v suterénu zajišťující částečně separované, příjemné a pohodlné 

prostředí pro práci studentů. 

Během realizace dokumentace byly řešeny technické problémy umožňující provedení stavby. 

Tato práce mi pomohla zejména z hlediska zdokonalení představy týkající se všech 

souvislostí s realizací skutečné stavby. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     19,0 C 

   Převažující návrhová vnitřní teplota TiM  19,0C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce  

  

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

   1  Epoxidová podlaha  0,005       0,200  10000,0 

   2  Anhylevel  0,066       1,200  20,0 

   3  Akuizol  0,009       0,044  1,0 

   4  Styrotrade EPS 100 S  0,080       0,037  30,0 

   5  Železobeton  0,290       1,580  29,0 

   6  Fatrafol 803  0,002       0,350  19300,0 

   7  Železobeton  0,150       1,430  23,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,695+0,000 = 0,695 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 

  

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

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

  

  

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění 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 =   0,34 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: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,51 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     19,0 C 

   Převažující návrhová vnitřní teplota TiM  19,0C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce  

  

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

   1  železobeton  0,250       1,580  29,0 

   2  Frontrock max E  0,150       0,036  2,0 

   3  železobeton  0,050       1,430  23,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,869+0,000 = 0,869 

  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 
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 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 =   0,22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,450 kg/m2,rok 

  (materiál: Frontrock max E). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0758 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5242 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna pod úrovní terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:   19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce  

  

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

   1  Beton hutný 1  0,450       1,230   17,0 

   2  Fatrafol 804  0,0015       0,350   19300,0 

   3  zemina  2,000       1,140   1,5 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,695+0,000 = 0,695 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,896 

  

  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 
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 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 =   0,44 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střecha nad 1.PP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      19,0 C 

   Převažující návrhová vnitřní teplota TiM   19,0C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce  

  

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

   1  Železobeton  0,200       1,740  32,0 

   2  Fatrafol 918  0,0015       0,350  15800,0 

   3  Isover EPS Perimetr  0,160       0,034  70,0 

   4  Štěrk  0,100       0,650  15,0 

   5  Železobeton  0,060       1,580  29,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,869+0,000 = 0,869 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,981 

  

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

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

  

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

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

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 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) 

  

 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: 0,158 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS Perimetr). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5943 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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