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 ANOTACE 

předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace            

pro provedení stavby veterinární kliniky v Ostravě – Vítkovicích na náměstí Jiřího 

z Poděbrad,    č parcely 576/3. Novostavba veterinární kliniky vychází z urbanistické studie 

dle územního plánu městské části Ostrava - Vítkovice. Stavba je součástí komplexního návrhu 

budov občanské vybavenosti na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem návrhu je vytvoření 

prostoru s charakterem náměstí, v místě s chaotickou organizací prostoru, a doplnění lokality  

o vybavenost vyplývající z požadavků obyvatel. 

Na parcele byly navrženy dva objekty – veterinární klinika a hobby centrum 

s kavárnou, které byly řešeny ve 3.ročníku bakalářského studia, v ateliérové tvorbě, formou 

studie. Klinika se nachází v jihozápadní části pozemku. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu 

složenou ze dvou samostatně funkčních celků – veterinární ambulance a PET shopu, 

ukončenou plochou dvouplášťovou střechou. Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány na 

jihozápadní stranu, vedlejší vstupy na severovýchod. K objektu připadá veřejné parkoviště, 

přístupné z náměstí, lemující místní komunikaci a soukromé malé parkoviště, které přísluší 

zaměstnancům kliniky. 

Při návrhu objektu byly preferovány především jednoduché tvary ve snaze navrhnout 

co nejsrozumitelnější řešení.  
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ANNOTATION 

The topic of the bachelor thesis is to elaborate project documentation for a 

construction of a new building of Veterinary clinic in Ostrava - Vítkovice (Jiřího z Poděbrad 

square, parcel nr 576/3). Project of the building is based on urban study done accordingly to 

the local area development plan of Ostrava - Vítkovice district. The proper building is a part 

of complex project of facility buildings in the area. Generally, is focused on creating of 

necessary facilities required by inhabitants as well as on creating of arranged Central Square 

as a current space is organized chaotically. 

There are two buildings designed on the parcel - Veterinary clinic and Hobby centre 

with a café - which I have already elaborated in the third year of my studies in the subject 

Atelierova tvorba. Two-floors building is situated in the southern part of the area and it is 

composed of two functionally separated spaces, Veterinary clinic and PET shop. The building 

is covered by a double shell roof. Main entrances are situated on south-western flanks and 

lateral entrances on north-eastern ones. There is a public parking place along a street 

accessible from a square and a small private parking for clinic's employees. 

While working on a project of the building I preferred using easy shapes in order to 

get a clear solution. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Bpv   Balt po vyrovnání 

m.n.m   metrů nad mořem 

NP   nadzemní podlaží 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ŽB   železobeton 

M   měřítko 

SO   stavební objekty 

MHD   městská hromadná doprava  

VÚSC   vyšší územní samosprávní celky 

Sb.   sbírka zákona 

ČSN   česká státní norma 

m   základní jednotka délky, metr 

m
2
   základní jednotka plochy, metr čtvereční 
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce bylo řešení objektu Veterinární kliniky v Ostravě - 

Vítkovicích dle zákona č.183/2006 Sb., ve znění vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. Podkladem pro vypracování dokumentace pro provádění staveb byl urbanistický návrh 

z Ateliérové tvorby III, studie stavby z Ateliérové tvorby IV a část dokumentace pro stavební 

povolení z Ateliérové tvorby Va. 

a) Charakteristika městské části Ostrava - Vítkovice 

Vítkovice jsou bývalé město, které bylo roku 1924 připojené k Moravské Ostravě, 

od 24. listopadu 1990 se stalo městským obvodem statutárního města Ostravy. Vítkovice mají 

rozlohu 648,2 ha a leží na levém břehu řeky Ostravice na východě moravské části města. 

Počet obyvatel je 7413. Průměrná nadmořská výška činí 229 m.n.m (Bpv) 

b) Historický vývoj 

První zmínka o Vítkovicích, které byly původně malou vesničkou ležící 

poblíž Moravské Ostravy, a kterou vlastnili bratři Petr a Jan z Paskova je ze dne 15. června 

1357. To dokládá první listinná zmínka o obci, kdy bratři potvrdili dědičnou rychtu svému 

bratranci Michalovi. K rychtě patřilo 1,5 lánu polí a 18 ks dobytka, krčma, právo rybolovu a 

třetina z vybraných soudních pokut. 

Vznik Vítkovic a původ jejich jména se různí. Některé teorie uvažují o souvislosti s 

údajnou kolonizační činností mocného rodu Vítkovců, jiné je spojují se šlechtickým rodem 

Vítků z Vikštejna, kteří se podíleli na kolonizaci olomouckých biskupů, jejichž lénem byla 

později oblast mezi řekou Odrou, Ostravicí a Beskydami.  

Od roku 1437 už byly Vítkovice uváděny jako součást hukvaldského panství a jeho 

osudy sdílely až do roku 1848. Vesnička se nijak zvlášť nerozvíjela, v roce 1581 zde žilo 

kolem 100 obyvatel a ještě ve dvacátých letech 19. století měly Vítkovice 23 domů a necelých 

200 obyvatel. 

 Roku 1908 byly Vítkovice povýšeny na město a 29. ledna 1924 byly přes určitý svůj 

odpor připojeny k Moravské Ostravě. Město bylo během druhé světové 

války osvobozeno Rudou armádou dne 30. dubna 1945. Před rokem 1990 bylo území celého 

dnešního městského obvodu Vítkovice součástí městského obvodu Ostrava 3. Roku 1990 pak 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/1908
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
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vzniká moderní samosprávný městský obvod Vítkovice, jehož součástí se stalo i katastrální 

území Zábřeh - VŽ, původně tvořící součást Zábřehu nad Odrou. 

Vítkovice jsou známy především jako průmyslové centrum. Podnět k jeho vzniku dal 

v roce 1828 olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf, když na 

doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla postavil pudlovací pec. Tzv. Rudolfova huť 

způsobila revoluční přeměnu zemědělské osady na moderní průmyslové město. Výhodou 

Vítkovic byla výhodná poloha poblíž bohatých ostravských ložisek uhlí, beskydských zdrojů 

železné rudy a vody z Ostravice. V roce 1843 koupil huť Salomon Mayer Rothschild. 

c) Informace o pozemku 

Pozemek se nachází v městské části Ostrava - Vítkovice na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Parcela je majetkem investora a je určena k zástavbě občanskou vybaveností dle územního 

plánu. Parcela je z východu z 1/3 osázena stávající zelení, která bude ponechána. Přípojky 

budou napojeny na stávající inženýrské sítě v této lokalitě. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje  

Název stavby:    Veterinární klinika 

Místo stavby:    Náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava – Vítkovice 

Katastrální území:   Vítkovice 

Parcely:    vlastní stavba:  č.p. 576/3 

     Sousedící parcely:  č.p. 693/10, 693/2 

VÚSC:    Moravskoslezský kraj 

Stupeň dokumentace:   dokumentace pro provedení stavby  

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Arch. Dušan Rosypal 

Konzultantka stavební části:  Ing. Hana Ševčíková 

Vypracovala:    Michaela Blahutová 

     Lichnov 69, 793 15 

Základní charakteristika stavby: Na parcele byly navrženy dva objekty – veterinární 

klinika a hobby centrum s kavárnou, které byly řešeny ve 

3.ročníku bakalářského studia, v ateliérové tvorbě, 

formou studie. Klinika, která je předmětem řešení, se 

nachází v jihozápadní části pozemku. Jedná se o 

dvoupodlažní novostavbu veterinární kliniky, ukončenou 

plochou dvouplášťovou střechou. V prvním podlaží 

kliniky se nachází ordinace se sociálním zázemím, 

technické zázemí, PET shop se skladem a sociálním 

zázemím, komunikační prostor spojující obě podlaží 

dvouramenným deskovým schodištěm a výtahem. 

V druhém podlaží jsou prostory operačního sálu včetně 

vlastního sociálního zázemí, slad pro mobilní kontejnery 

určené k likvidaci biologického dopadu, přípravna, 
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pooperační místnost a administrativní úsek s vlastním 

sociálním zázemím. Hlavní vstupy do objektu jsou 

orientovány na jihozápadní stranu, vedlejší vstupy na 

severovýchod. K objektu připadá veřejné parkoviště 

přístupné z náměstí, lemující místní komunikaci, o počtu 

parkovacích míst 23 a soukromé parkoviště o počtu 

parkovacích míst 7, které přísluší zaměstnancům kliniky.  

b) Využití a zastavěnost území 

Objekt se nachází v městské části Ostrava – Vítkovice na náměstí Jiřího z Poděbrad 

v jádrové oblasti. Pozemek je, dle územního plánu města Ostravy, určen k zastavění 

občanskou vybaveností. Pozemek se nachází na parcele č.576/3, která je v současné době 

zarostlá stávajícími listnatými a jehličnatými stromy, které jsou z velké části ve špatném 

zdravotním stavu. Zeleň není součástí ochrany přírody. V blízkosti pozemku určeného pro 

výstavbu objektu jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě – vodovodní řád, plynovodní řád, 

veřejná kanalizace, telekomunikace a elektro. Občanská vybavenost a zastávky MHD jsou 

v těsné blízkosti pozemku. 

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou                    

infrastrukturu 

K objektu budou zřízeny přípojky na veřejnou kanalizaci, veřejný plynovod, veřejný 

vodovod z náměstí Jiřího z Poděbrad a elektro z ul. Erbenovy. Napojení na dopravní 

komunikace bude provedeno z jihozápadní strany pozemku na ul. Erbenovu. 

V místě výstavby bylo provedeno měření radonu, které neprokázalo ohrožení. 

Geologický průzkum neprokázal složité základové poměry, podloží tvoří nezpevněné 

sedimenty.  

Byly zaměřeny výškové body. 

 

d) Požadavky dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánu byly splněny a zpracovány v projektové dokumentaci. 
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e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržení objektu probíhalo v souladu s: 

-  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

- vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Řešení objektu je v souladu s územním a regulačním plánem města Ostravy. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby  

Stavba není podmíněna věcnými a časovými vazbami. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

Začátek výstavby:  5/2012 

Konec výstavby: 6/2013 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Předpokládaná cena dle rozpočtových ukazatelů ÚRS Praha, a.s. pro rok 2012 činí 

9.590 000 Kč. 

Zastavěná plocha:  425 m
2 

Obestavěný prostor:  2230 m
3 

Plocha pozemku:  3500  m
2 

Procento zastavěnosti: 32% 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na parcele č. 576/3, v městské části Ostrava – Vítkovice, na 

náměstí Jiřího z Poděbrad, v lokalitě zastavěné občanskou vybaveností a stavbami pro 

bydlení. Parcela je ve vlastnictví investora.  

Pozemek je rovinatého charakteru. Na pozemku se nachází stávající zeleň listnatých a 

jehličnatých stromů, které jsou z více jak 60% ve špatném zdravotním stavu a bude nutno 

tyto stromy vykácet, zbylá část zeleně bude zachována. 

 Na pozemku se nenachází žádné stavební objekty, nebude tedy třeba bouracích prací. 

Navržený objekt bude vystavěn v jihozápadní části pozemku. Pozemek lemuje ze západní 

strany náměstí Jiřího z Poděbrad, z jižní strany ul. Erbenova. Náměstím i ulicí prochází 

místní dopravní komunikace. Z ul. Erbenovy bude zpřístupněn příjezd na staveniště.  

Zařízení staveniště bude odpovídat projektové dokumentaci dodavatele a bude 

umístěno na parcele staveniště. Zemina z výkopů bude umístěna na staveništi a později 

použita k terénním úpravám.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba veterinární kliniky vychází z urbanistické studie dle územního plánu 

městské části Ostrava - Vítkovice. Stavba je součástí komplexního návrhu budov občanské 

vybavenosti na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem návrhu je vytvoření prostoru 

s charakterem náměstí, v místě s chaotickou organizací prostoru, a doplnění lokality o 

vybavenost vyplývající z požadavků obyvatel. 

Stavba kliniky je dvoupodlažní, půdorys tvaru písmene L a zasazen do ponechané 

zeleně. Stavba kopíruje z jedné strany ul. Erbenovu, ze které je příjezd na parkoviště 

náležící zaměstnancům kliniky, a z druhé strany náměstí, které rovněž kopíruje veřejné 

parkoviště přístupné z místní komunikace. Objekt je ukončen plochou střechou. 
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c) Technické řešení stavby 

Zemní práce 

Stavba kliniky se vytyčí dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením výstavby bude 

sejmuta ornice v celé ploše staveniště, v tloušťce 150 mm a uskladněna na staveništi 

dle výkresů zařízení staveniště. Výkopy rýh pro základové pásy budou provedeny 

pomocí těžké techniky těsně před vybetonováním, z důvodu ochrany základové spáry 

před povětrnostními vlivy. Část vykopané zeminy bude ponechána na dorovnání 

terénu v závěrečné části výstavby, zbytek zeminy bude odvezen na skládku. 

 

Podzemní voda 

 Z hydrogeologického průzkumu byla zjištěna velká hloubka hladiny podzemní 

vody, která žádným způsobem neohrozí stavbu. Na stavbě bude provedena 

hydroizolace Bautex ZIP proti zemní vlhkosti spodní stavby s ochranou proti 

mechanickému poškození. 

 

Základy 

Pod obvodovým zdivem a vnitřními nosnými stěnami jsou provedeny základové 

pásy z betonu C16/20. Přístřešek ze strany náměstí je založen na základových 

jednostupňových patkách z betonu C16/20. Základy budou betonovány přímo na 

staveništi, do systémového bednění.  

Po vybetonování pásů se provede vybetonování podkladového betonu v tloušťce 150 

mm z betonu C16/20 v celé ploše objektu. 

Hloubka základů obvodových stěn je -1,050 m. Hloubka základové spáry pod 

vnitřními nosnými stěnami činí -0,850 m. 

Výškové osazení objektu ±0,000 = 229,20 m.n.m 

 

Svislé konstrukce 

Svislý nosný systém je stěnový, tvořený keramickými tvarovkami Porotherm. 

Obvodové zdivo je tvořeno keramickými tvarovkami Porotherm 44 Eko+ na maltu 

Porotherm TM (tepelně izolační) – viz. přílohy.  

Šachta výtahu, přiléhajícímu k obvodovému plášti objektu je tvořena z tvarovek 

Porotherm 36,5 Ti Profi na maltu Porotherm TM – viz. přílohy.  

Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny z tvarovek Porotherm 30 P+D na maltu 

Porotherm Profi – viz. přílohy. 
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Příčky 

Vnitřní příčky jsou provedeny z tvarovek Porotherm 11,5 P+D na maltu 

Porotherm Profi. Předstěny instalačních šachet jsou vyzděny ze 

zvuoizolačních tvarovek Porotherm 11,5 Aku na maltu Porotherm Profi. Střešní svody 

odvodňovacího potrubí jsou obestavěny z pórobetonových tvarovek Ytong  na 

tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce o tloušťce 250 mm je tvořena keramickými stropními 

vložkami Miako 23/62,5 PTH pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm a Miako 23/50 

PTH pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm.  

Dále je konstrukce tvořena stropními Porotherm nosníky POT – viz. výkres stropní 

konstrukce. Krycí vrstva betonu je z betonu C16/20. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce objektu je tvořena dvouplášťovou plochou střechou, která je 

rozdělena na dvě části o různých výškových úrovních – viz. výkres střechy.  

Odvodnění střechy je provedeno vnitřními vtoky. Přístup na střechu je zpřístupněn 

přímo z terénu žebříkovým výlezem. 

 

ST – skladba střechy 

Roofspeciál PV S5 – 25 přírodní    3x5,2   mm 

Bednění OSB deskami     25   mm 

Krokve        140x160  mm 

Vzduchová dutina  

Polyroof speciál – tepelná vrstva    180   mm 

S nakašírovaným hydroizolačním páskem 3,5 mm 

Stropní konstrukce Porotherm    250   mm 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo ŽB deskové, jednotlivé stupně jsou nabetonovány a 

pokryty nášlapnou vrstvou keramickou dlažbou Rako. Šířka schodišťového ramene je 

1100 mm, výška stupně 148 mm, šířka stupně 250 mm, počet stupňů v rameni 13. 

Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím ve výšce 900 mm. 
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Výplně otvorů 

Okna jsou na stavbě navržena dřevěná Vekra, profil tl. 78 mm, s izolačním 

trojsklem s nízkoemisním pokovením – viz. výpis prvků. 

Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug = 1,1. 

Vstupní dveře do objektu jsou Vekra dřevěné z části prosklené izolačním dvojsklem, 

se stavební hloubkou 78 mm – viz. výpis prvků.Vnitřní dveře objektu jsou navrženy 

dřevěné plné hladké s obložkovou zárubní – viz. výpis prvků. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Úprava vnitřních povrchů se liší dle účelu místnosti. V ordinaci, sociálních 

zázemích, skladech pro boxy s biologickým odpadem, přípravně, operačním sále je 

proveden keramický obklad Rako béžové barvy, ve výšce 1800 mm. Vnitřní stěny a 

stropy jsou omítnuty omítkou Porotherm Universal v bílé barvě. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v celém objektu tvořeny keramickou dlažbou. 

Souvrství podlah se liší dle účelu místnosti. 

 

Skladby podlah 

Skladba – A 

Keramická dlažba Rako Arena    18 mm 

Cementový potěr      32 mm 

Separační vrstva PE folie Gunnex    1 mm 

Tepelná izolace podlahy XPS Fasmate   200 mm 

Hydroizolace Bautex ZIP     5 mm 

Podkladový beton C16/20 vyztužený kari sítí  150 mm 

 

Skladba – B 

Litý samonivelační potěr Baumit Alpha 3250  50 mm 

Separační vrstva PE folie Gunnex    1 mm 

Tepelná izolace podlahy XPS Fasmate   200 mm 

Hydroizolace Bautex ZIP     5 mm 

Podkladový beton C16/20 vyztužený kari sítí  150 mm 

 



Bakalářská práce 

 

Stránka 21 z 70 
 

Skladba – C 

 Keramická dlažba Rako Arena    18 mm 

Cementový potěr      50  mm 

Separační vrstva PE folie Gunnex    1 mm 

Kročejová izolace Rockwool Step Rock   40 mm 

Porotherm stropní konstrukce    250 mm 

Omítka Porotherm Universal     10 mm 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Při návrhu objektu byla vytvořená ochrana proti zemní vlhkosti svislou a 

vodorovnou izolací Bautex ZIP s ochranou proti mechanickému poškození.  

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Ve střešní skladbě je použita izolace proti vlhkosti, která je součástí tepelné 

izolace Polyroof speciál s nakašírovaným hydroizolačním páskem 3,5 mm. Jako 

střešní krytina jsou použity hydroizolační pásy Roofspeciál PV S5 – 25 přírodní ve 

třech, křížem kladených vrstvách. 

 

Tepelná izolace 

V podlaze 1.NP je jako tepelná izolace vložená vrstva tepelné izolace XPS 

Fasmate v tloušťce 200 mm.  

Ve skladbě střešního pláště je použita jako tepelná izolace Polyroof speciál s 

nakašírovaným hydroizolačním páskem v tloušťce 180 mm. 

 

Zvuková izolace 

V 2.NP je ve skladbě podlahy použitá kročejová izolace Rockwool Step Rock 

HD, tloušťky 40 mm. 

 

Klempířské výrobky 

  Budou provedeny titan-zinkovým plechem a zahrnují oplechování atiky, 

parapety, střešní žlaby a svody – viz. výpis prvků.  
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Zámečnické výrobky 

  Zahrnují především zábradlí francouzských oken včetně kotvení- viz. výpis 

prvků. 

 

Truhlářské výrobky 

  Zahrnují rámy dřevěných oken a vstupních dveří, vnitřní dveře a jejich 

obložkové zárubně – viz. výpis prvků. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

K objektu bude zřízen příjezd z místní dopravní komunikace z ul. Erbenovy. Objekt 

bude napojen na stávající inženýrské sítě. Bude zřízena přípojka na veřejnou kanalizaci, 

veřejný vodovodní řád, veřejný plynovodní řád, elektro.  

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu příjezdem na pozemek z ul. 

Erbenovy, zákazníkům bude zřízeno veřejné parkoviště z námětí Jiřího z Poděbrad 

lemující parcelu z jihozápadní strany, přístupné z místní komunikace. Docházkové 

vzdálenosti k autobusovým zastávkám MHD je cca 5 minut. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt byl navržen šetrně k životnímu prostředí, nebude požíváno jakýchkoli 

nebezpečných materiálů a nedojde ke vzniku nebezpečných odpadů. S odpady vzniklými 

při výstavbě, bude naloženo dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, část III. Povinnosti při 

nakládání s odpady. Stavební odpad bude průběžně odvážen dodavatelem stavby na 

nejbližší skládku. 

Objekt je navržen tak, aby neohrožoval žádným způsobem životní prostředí ve svém okolí. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Přístup do objektu kliniky i komunikační prostory v objektu jsou řešeny jako 

bezbariérové dle vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 



Bakalářská práce 

 

Stránka 23 z 70 
 

h) Průzkumy a měření 

V místě výstavby bylo provedeno měření radonu, které neprokázalo ohrožení. Na 

základě měření byla navržena hydroizolace spodní stavby 

Geologický průzkum neprokázal složité základové poměry, podloží tvoří nezpevněné 

sedimenty. Při výkopových prací nebylo třeba zvláštního opatření prosti sesuvu zeminy. 

Součástí zaměření a fotodokumentace staveniště byly zaměřeny výškové body. 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Geodetické podklady:  Katastrální mapa 1:1000 

    Územní plán městské části Ostrava – Vítkovice 

 

Nadmořská výška Vítkovic = 229,0 m.n.m. (Bpv) 

     

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Přestože objekt veterinární kliniky tvoří jeden celek, je provoz rozdělen do dvou celků, 

na provoz veterinární ambulance a PET shopu. 

V přízemí se nachází ordinace s vlastním sociálním zázemím, která je komunikačním 

prostorem oddělena od PET shopu, kterému také náleží vlastní sociální zázemí a sklad. 

V druhém podlaží objektu se nachází pouze prostory určené veterinární ambulanci přístupné 

komunikačním prostorem (schodištěm a výtahem) z prvního podlaží.  

Návštěvníkům je umožněn přístup, do obou celků, dvěma samostatnými vchody z jihozápadní 

strany z přilehlého parkoviště podél veřejné komunikace.  

Vstup pro zásobování PET shopu a vstup do ambulance jsou umístěny z jihovýchodní strany 

objektu. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Během stavebních prací nebude zvýšen provoz na přilehlých komunikacích. Při 

výstavbě se předpokládá zvýšené množství prachu a vyšší hlučnost. 

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

inženýrských sítí budou dodrženy dle závazných nařízení a norem. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výstavbě objektu musí být dodržena projektová dokumentace, vyhláška č.309/2006 

Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně všech souvisejících předpisů a 

technologických postupů daných výrobcem jednotlivých výrobků a staveních materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při provozu staveniště bude stanoveno zajištění bezpečnosti práce 

dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, na něj navazující vládní nařízení 591/2006 Sb., 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Statický výpočet nebyl předmětem řešení bakalářské práce. Mechanická odolnost a 

stabilita objektu je zajištěna statickým výpočtem dle statika.  

Budova je navržena tak, aby v průběhu její realizace a užívání nedošlo k statickému porušení 

nebo zříceni jak celého objektu, tak žádné z jeho částí. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Problematika požární bezpečnosti objektu není součástí zadání bakalářské práce. Bude 

řešena specialistou na požární bezpečnost. Použité materiály splňují požadovanou požární 

odolnost dle platné normy či vyhlášky. 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍO PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě objektu budou dodrženy platné zákony a vyhlášky vztahující se k ochraně 

zdraví a životního prostředí. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedocházelo 

k zatěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.  

Vozidla těžké techniky a vozidla vjíždějící a vyjíždějící ze stavby budou udržovány v náležité 

čistotě a nebudou znečišťovat povrch silnice, v opačném případě, bude nutno tuto skutečnost 

neprodleně odstranit. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Objekt kliniky je navržen dle legislativních požadavků na bezpečnost při užívání 

staveb tak, aby žádným způsobem nedošlo k ohrožení uživatelů na zdraví či životě. 

Materiály, z nichž bude objekt vystaven, podléhají certifikátům o zdravotní nezávadnosti. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Veškeré stavební práce budou na staveništi prováděny mimo dobu určenou pro klid. 

Během realizace stavby nebude okolí staveniště zatěžováno nadměrnou hlučností a nebude 

potřeba provádět speciální protihluková opatření. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Obvodové zdivo objektu je navrženo z cihel broušených  POROTHERM 44 

EKO+Profi, které jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo,  

tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.  

Dvouplášťová střecha, podlaha na terénu a základové konstrukce jsou navrženy dle ČSN 73 

0540 - Tepelná ochrana budov 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Přístup do objektu kliniky i komunikační prostory v objektu jsou řešeny jako 

bezbariérové dle vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VILVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

V lokalitě v níž se objekt kliniky nachází nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy 

vnějšího prostředí, v důsledku toho nebude nutná zvláštní ochrana stavby. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Při zpracování projektové dokumentace bylo vycházeno z vyhlášky č.501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková a dešťová voda bude odvedena z objektu nově zřízenou přípojkou ke 

stoce veřejné kanalizace z jihovýchodní strany pozemku, na náměstí Jiřího z Poděbrad.  

b) Zásobování vodou 

Zásobování vodou k objektu bude zajištěno nově zřízenou vodovodní přípojkou 

z veřejného vodovodního řádu, z jihozápadní strany pozemku, z náměstí Jiřího z Poděbrad. 

c) Zásobování energiemi 

Pro zásobování objektu elektrickou energií bude zřízena  elektro přípojka, která bude 

napojena na podzemní vedení sítě nízkého napětí, z jihozápadní strany pozemku, z náměstí 

Jiřího z Poděbrad. 

 



Bakalářská práce 

 

Stránka 27 z 70 
 

d) Řešení dopravy 

Příjezd k objektu bude zřízen z jihovýchodní strany pozemku z ul. Erbenovy 

napojením na místní komunikaci. Tento příjezd vyústí v parkoviště o 7 parkovacích místech 

náležících zaměstnancům kliniky, odtud bude umožněn vstup do objektu. 

Přístup návštěvníkům bude umožněn z náměstí, které bude lemovat veřejné parkoviště s 23 

parkovacími místy přístupné z místní komunikace a nově vybudovaný veřejný chodník. Z této 

strany bude také umožněn vstup do objektu dvěma vchody. Jedním vchodem do veterinární 

ambulance a druhým vchodem do PET shopu. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Na pozemku bude před zahájením výstavby sejmuta ornice v tl. 150 mm. Vzhledem 

k rovinatosti terénu nebude třeba vyrovnávacích úprav. Na pozemku se nachází stávající zeleň 

listnatých a jehličnatých stromů, které jsou z více jak 60% ve špatném zdravotním stavu a 

bude nutno tyto stromy vykácet, zbylá část zeleně bude zachována. 

f) Elektronické komunikace 

Objekt veterinární kliniky nebude napojen na telekomunikační přípojku. 

 

C. SITUACE STAVBY 

Je součástí výkresové dokumentace 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není součástí dokumentace 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Pozemek je vymezen hranicemi parcely č. 576/3 patřící investorovi. Staveniště na 

pozemku bude zpřístupněno příjezdovými cestami z ul. Erbenovy z jihovýchodní strany 

pozemku, pro dopravu stavebních materiálů a stavebních strojů, zařízeno a uspořádáno bude 

dle výkresu zařízení staveniště. Součástí staveniště bude připraveno hygienické a sociální 

zázemí, kancelář stavbyvedoucího, sklady pro pracovní pomůcky. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na pozemku se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury, nedochází 

tedy žádnému zvláštnímu opatření. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění 

Během realizace stavby bude staveniště zásobováno pitnou a užitkovou vodou 

napojením provizorní přípojkou s vodoměrem na veřejný vodovodní řád. Na staveništi bude 

umístěn skříňový rozvaděč s elektroměrem napojený na veřejné vedení nízkého napětí. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do veřejné kanalizace procházející místní 

komunikací na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetí osoby 

Během realizace stavby bude prostor staveniště oplocen a opatřen uzamykatelnou 

bránou, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude označeno 

výstražnými tabulemi – Vstup na staveniště zakázán. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Prostor staveniště bude zabezpečen z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Zařízení staveniště bude provedeno dle výkresu zařízení staveniště, jehož součástí 

budou plochy pro ukládání materiálu na parcele staveniště, hygienické, sociální a 

administrativní zázemí, sklady a skládky, stavební stroje, přívod elektřiny a osvětlení. 

Výkres zařízení staveniště není předmětem zadání této bakalářské práce. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi nebudou zřízeny objekty vyžadující stavební ohlášení. 

 

h) Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude dodržena na staveništi dle zákona 

č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při práci 

Během realizace objektu bude dbáno a ekologickou likvidaci a třídění odpadu, 

dodržování čistoty na staveništi a místních komunikacích, aby nedocházelo k nadměrné 

prašnosti. 

 

j) Orientační lhůty výstavby 

 

Začátek výstavby :    5/2012 

Konec výstavby:   6/2013 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 

 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVBENĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Účel objektu 

Novostavba veterinární kliniky. Objekt je rozdělen do dvou samostatně funkčních 

celků veterinární ambulance a PET shopu. 

 

b) 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 

Samostatně stojící objekt je dvoupodlažní, nacházející se v jižní části pozemku, 

zakončen plochou dvouplášťovou střechou. Půdorys objektu je ve tvaru písmene L. Delší 

strana kopíruje z jihozápadu náměstí Jiřího z Poděbrad, kratší z jihovýchodu ul. Erbenovu. 

 V prvním podlaží kliniky se nachází ordinace se sociálním zázemím, technické 

zázemí, PET shop se skladem a sociálním zázemím, komunikační prostor spojující obě 

podlaží dvouramenným deskovým schodištěm a výtahem. V druhém podlaží jsou prostory 

operačního sálu včetně vlastního sociálního zázemí, slad pro mobilní kontejnery určené 

k likvidaci biologického dopadu, přípravna, pooperační místnost a administrativní úsek 

s vlastním sociálním zázemím. Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány na jihozápadní 

stranu, vedlejší vstupy na severovýchod. K objektu připadá veřejné parkoviště přístupné 

z náměstí lemující místní komunikaci o počtu parkovacích míst 23 a soukromé parkoviště o 

počtu parkovacích míst 7, které přísluší zaměstnancům kliniky.  

Přístup do objektu kliniky i komunikační prostory v objektu jsou řešeny jako 

bezbariérové dle vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Na pozemku bude před zahájením výstavby sejmuta ornice v tl. 150 mm. Vzhledem 

k rovinatosti terénu nebude třeba vyrovnávacích úprav. Na pozemku se nachází stávající zeleň 
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listnatých a jehličnatých stromů, které jsou z více jak 60% ve špatném zdravotním stavu a 

bude nutno tyto stromy vykácet, zbylá část zeleně bude zachována. 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

Nosný systém objektu je stěnový z keramických tvárnic systému Porotherm. Tloušťka 

obvodového pláště je 440 mm, je tvořen z tvárnic Porotherm 44 Eko+ , součástí systému jsou 

koncové, poloviční a doplňkové tvarovky.  

Vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 P+D. Příčky jsou v objektu vyzděny z tvárnic 

Porotherm 11,5 P+D.  

Stopní konstrukce oddělující 1.NP od 2.NP a zároveň ukončení 2.NP  je tvořeno keramickými 

tvarovkami Miako a nosníky Pot.  

Překlady nad otvory jsou rovněž ze systému Porotherm.  

Zastřešeni objektu je řešeno dvouplášťovou plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů. 

Použité materiály nemají negativní vliv na životnost stavby. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní objektů 

Obvodové zdivo objektu  je navrženo z cihel broušených  POROTHERM 44 

EKO+Profi, které jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo,  

tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. 

Okna jsou dřevěná, zasklená izolačním trojsklem s nízkoemisním pokovením. 

Vstupní dveře jsou dřevěné z části prosklené  trojsklem s nízkoemisním pokovením. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné hladké, dekor borovice, protipožární, s obložkouvou zárubní, 

viz výpis dveří. 

Dvouplášťová střecha, podlaha na terénu a základové konstrukce jsou navrženy dle ČSN 73 

0540 - Tepelná ochrana budov. Budova je navržena tak, aby nedošlo k  výskytu tepelných 

mostů. 
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e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko – geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Na staveništi byly provedeny sondy, na jejichž základě bylo určeno, že je staveniště 

vhodné pro výstavbu uvažovaného objektu.  

Základové poměry jsou jednoduché, s velkou hloubkou hladiny podzemní vody, z čehož 

vyplývá, že nebude nutné provést izolaci proti zemní vodě, postačí izolace proti zemní 

vlhkosti.  

Při geologickém průzkumu nebyl zjištěn výskyt radonu, proto nebudou nutná žádná 

protiradonová opatření. 

 

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativnách 

účinků 

Navržený objekt veterinární kliniky a jeho užívání nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí v zastavovaném území. Z tohoto důvodu nebude třeba vytvářet zvláštní 

opatření. 

 

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu veterinární kliniky jsou dodrženy. 
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1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

č.výkresu  název výkresu     měřítko výkresu 

01   koordinační situace    1:500 

02   půdorys 1.NP     1:50 

03   půdorys 2.NP     1:50 

04   základy     1:50 

05   stropní konstrukce nad 1.NP   1:50 

06   stropní konstrukce nad 2.NP   1:50 

07   střecha dvouplášťová    1:50 

08   řez budovou, A-A    1:50 

09   pohledy     1:50 

10   vizualizace 

11   detail D1 – zateplení základu   1:10 

12   detail D2 – A – nadokenní překlad  1:10 

13   detail D2 – B – ztužující věnec mezi  1:10 

   vytápěními podlažími   

14   detail D3 – atika    1:10 

15    detail D4 – okenní parapet   1:10 

16   výpis prvků  
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1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)   Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Základová konstrukce objektu je tvořena základovými pásy z betonu C16/20, 

založenými v hloubce 1030 mm od úrovně terénu. Nad základovými pásy je vybetonovaný 

podkladní beton C16/20, tl. 150mm v ploše celého objektu, vyztužen kari sítí. Nad 

podkladním betonem je vytvořená hydroizolační vana, zabraňující pronikaní zemní vlhkosti 

ze spodní stavby. Podlaha přilehlá na terénu je v celé ploše objektu zateplena XPS Fasmate 

v tl. 200 mm. 

Nosný systém objektu je stěnový z keramických tvárnic systému Porotherm. Tloušťka 

obvodového pláště je 440 mm, je tvořen z tvárnic Porotherm 44 Eko+ , součástí systému jsou 

koncové, poloviční a doplňkové tvarovky.  

Vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 P+D. Příčky jsou v objektu vyzděny 

z tvárnic Porotherm 11,5 P+D.  

Stopní konstrukce oddělující 1.NP od 2.NP a zároveň ukončení 2.NP  je tvořeno 

keramickými tvarovkami Miako a nosníky Pot.  

Překlady nad otvory jsou rovněž ze systému Porotherm.  

Zastřešení objektu je řešeno dvouplášťovou plochou střechou s krytinou z asfaltových 

pásů. 

b)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Při návrhu objektu byly voleny materiály hodnocené certifikátem o nezávadnosti. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Nosné konstrukce byly navrhovány s předpokladem na veškeré zatížení v průběhu 

života stavby. 
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Při návrhů kliniky nebylo použito neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Při zpracovávání návrhu kliniky byly použity materiály, které byly doloženy o 

technologické postupy stanovené výrobcem. 

 Ostatní stavební práce budou prováděny dle zásad pracovních postupů. 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Bourací práce nebudou prováděny.  

g) Požadavky na kontrolu zakrývacích prací 

Zakrývání konstrukcí proběhne pod dohledem stavebního dozoru a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Je součástí seznamů použité literatury a pramenů 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem zadání této bakalářské práce 

1.2.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

Viz. příloha výkresů 

1.2.3 STATICKÉ POSOUZENÍ 

Není předmětem zadání této bakalářské práce 
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1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Není předmětem zadání této bakalářské práce 

1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Není předmětem zadání této bakalářské práce 
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G. ZÁVĚR 

Návrh veterinární kliniky byl vytvořen v souladu s platnými normami. Při realizaci 

objektu musí být dbáno na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku při práci, 

pracovní kázně, pravidelné kontroly a ochranu životního prostředí. 

Dokumentace pro provedení stavby Veterinární kliniky v Ostravě – Vítkovicích byla 

provedena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

Stránka 38 z 70 
 

SEZAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ 

1) Literatura 

[1]  Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 

[2]  Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

[3]   Vyhláška č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 

[4]   Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky 

[5]  Vyhláška č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na  staveništích 

[6]  ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 

[7]  NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. Praha : Consulinvest, 1995 

[8]  SOLAŘ, Jaroslav. Cvičení z pozemního stavitelství I., Sobotáles, Praha 2007 

[9]  NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník 

Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, 2007 

2) Internetové zdroje 

[10]  http://www.wienerberger.cz - cihelné výrobky Porotherm 

[11]  http://www.ytong.cz – pórobetonové tvárnice 

[12]  http://www.cemix.cz – omítky 

[13]  http://www.vytahy-ostrava.cz – výtahy 

[14]  http://www.inox-line.cz – zábradlí pro francouzská okna 

[15]  http://www.deltaets-eng.eu – hydroizolace 

[16]  http://www.fastrade.cz – tepelné izolace 

[17]  http://www.rockwool.cz/ - zvukové, tepelné izolace 

[18]  http://www.zatepleni-fasad.eu – separační folie podlah 

[19]  http://www.presbeton.cz – zámková dlažba 

http://www.ytong.cz/
http://www.inox-line.cz/
http://www.deltaets-eng.eu/
http://www.fastrade.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.zatepleni-fasad.eu/
http://www.presbeton.cz/


Bakalářská práce 

 

Stránka 39 z 70 
 

[20]  http://www.stavbaonline.cz – OSB desky 

[21]  http://www.obal-centrum.cz – klinik boxy – nádoby na zdravotnický odpad 

[22] http://www.rohoze.com – textilní podlahové rohože 

[23]  http://www.vekra.cz/ - dřevěná okna a dveře 

[24] http://www.roofspecial.cz/ - asfaltová krytina střechy 

[25]  http://www.rako.cz/ - keramická dlažba, obklady 

[26]   http://katastrani-mapy.cz - mapový podklad 

[27]  http://www.reinzink.cz - oplechování atiky 

[28] http://cs.wikipedia.org – historie Vítkovic 

[29] http://ostrava-vitkovice.eu/ - historie Vítkovic 

3) Použitý software 

[30] Autodesk Autocad 2009 

[31] Graphisoft Archicad 12 

[32] Atlantis Studio 3 

[33] Microsoft Office 2007 

[34] Stavební fyzika 2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavbaonline.cz/
http://www.obal-centrum.cz/
http://www.rohoze.com/
http://www.vekra.cz/
http://www.roofspecial.cz/
http://www.rako.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://ostrava-vitkovice.eu/


Bakalářská práce 

 

Stránka 40 z 70 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vypomohli v tvorbě bakalářské práce, 

počínaje architektonickou studií a konče závěrečnou projektovou dokumentací. 

Poděkovaní patří vedoucímu bakalářské práce Ing.arch. Dušanu Rosypalovi, 

konzultantce stavební práce Ing. Haně Ševčíkové, za užitečné rady a dobré vedení mé práce.  

Zvláštní poděkovaní bych věnovala mým rodičům, za podporu ve studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

Stránka 41 z 70 
 

PŘÍLOHY: 

 

1. TEPELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Dvouplášťová střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Železobeton 2         0,250              1,580                       29,0 

   2  Pěnový polystyren 4                   0,180              0,035                       60,0 

   3  Uzavřená vzduch. dutina            0,300              1,765                       0,03 

   4  OSB desky         0,025              0,130                       50,0 

   5  A 400 H         0,021              0,210                       3150,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 

  

  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 =   0,17 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, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,011 kg/m2,rok 

  (materiál: Uzavřená vzduch. dutina tl. 30). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,011 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1055 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0850 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

Stránka 44 z 70 
 

2. TECHNICKÉ LISTY 
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