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Anotace : 
 

Diplomová práce „Ekonomická náročnost revitalizace kancelářského objektu na 

nízkoenergetický standard“ se zabývá návrhem stavebních úprav, které povedou ke sní-

žení energetické náročnosti vybrané kancelářské budovy. Cílem práce je vypracování 

projektové dokumentace pro tyto opatření. V technologické části práce je provedeno 

ocenění těchto úprav rozpočtem dle směrných cen a vypracován průkaz energetické ná-

ročnosti budovy, a to jak ve stávajícím stavu, tak i po revitalizaci objektu. 

 

Annotation 
Master thesis "Renovation economics of an office building to the low-energy 

standard" deals with design of building adaptations leading to decreasing energy con-

sumption of a selected office building. This thesis is focused on project documentation 

for these implications. In technological part of the thesis costs of renovation using target 

price budget is calculated and the energy performance certificate is elaborated both for 

current and prospective state of the building. 

 

 

Vzor citace diplomové práce 
HOLEK M. Ekonomická náročnost revitalizace kancelářského objektu na nízkoe-

nergetický standard: Diplomová práce (Ing.). Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostra-

va. Fakulta stavební, 2012. 80 s., 6 přil. Vedoucí práce: Ing. Zděněk Peřina, Ph.D. 
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Seznam použitých zkratek 
 

HBW index - hodnotou světelného odrazu u KZS  

1.S  - 1. podzemní podlaží 

1.N.P. – nadzemní podlaží 

SoD – smlouva o dílo  

TDS – technický dozor stavebníka 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PENB  - průkaz energetické náročnosti budovy 

ETICS – vnější kontaktní zateplovací systém 

EPS – pěnový polystyrén 

U – součinitel prostupu tepla 

UN – normový součinitel prostupu tepla 

 

 

Seznam použitých grafických a výpočetních programů 
 

Stavební fyzika – Svoboda software, balík Tepelné techniky 

 

Build Power  RTS, a.s. 

Autocad Architekture 2012  

Cadkon DT+ 2012 

Microsoft Office Word 2007 

Microsoft Office Excel 2007 
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a)  Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 

Stavebník:   

− název :     

− sídlo:     

Projektant: 

− jméno:    Bc. Michal Holek 

− adresa:    Nad Potokem 1453, 739  34 Šenov 

Stavební úprava: 

− druh stavby  Zateplení obvodového pláště, výměna výplní 

otvorů  

− účel stavby   Revitalizace objektu 

− katastrální území  Moravská Ostrava [713520] 

− místo provedení   Ostrava, Moravská Ostrava 

 

Charakteristika stavby  - stávající stav 

 

Řešeným objektem je koncový dům ve tvaru nerovnostranného  písmene „L“ na 

ulici Na Hradbách č.p. 2632/18, parcela č. 559/2 zastavěná plocha a nádvoří v katastrál-

ním území Moravská Ostrava. Budova je podsklepená a má 7. nadzemních podlaží. 

Nosný systém je podélný, kombinovaný, s vnitřními v 1. nadzemním podlaží železobe-

tonovými sloupy, v ostatních patrech pak zděnými sloupy, obvodovými zdmi 

z cihelného zdiva. tl. 0,45 m. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je montovaná 

z železobetonových panelů. Konstrukční výška suterénního podlaží je 3,0 m, 

v nadzemních podlažích pak 3,3 m. Příčky jsou zděné z děrovaných příčkovek. 

 

Stávající obvodový plášť stejně jako výplně otvorů - dřevěná, zdvojená okna, 

vstupní dveře do objektu. Nevyhovují požadavku normy ČSN 730540-2 [1] na hodnotu 

součinitele prostupu tepla U [W/(m2·K)]. 

 

Střešní konstrukce objektu je řešena jako jednoplášťová, nepochůzí střecha s  kry-

tinou z asfaltových pásů. Tato konstrukce rovněž nesplňuje požadavek normy ČSN 

730540-2 [1] na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] (viz. příloha č.1). 
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Po obvodu střechy se nachází zděné nadstřešní zdivo. Svod dešťových vod  je ře-

šen nadřímsovými žlaby a zaústěnými do rohových  kotlíků, následně pak jsou vody 

svedeny čtvercovými svody z pozinkovaného plechu do dešťové kanalizace, svody deš-

ťových vod jsou umístěny v rozích budovy v drážkách.  

 

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 

U UN  Splňuje 

Stěna obvodová – suterén – do hl. 

1 m 

1,23 0,85 NÉ 

Obvodová stěna – nad terénem 1,35 0,30 NÉ 

Stěna obvodová - prostor v 6 NP. 1,71 0,30 NÉ 

Strop pod 1.N.P x garáž 0,889 0,6 NÉ 

Střecha - plochá 0,71 0,24 NÉ 

 

Tab. 1 Porovnání tepelně – technických parametrů stávajícího stavu s požadovanými hodnotami 
normou ČSN 730540-2 [1] 
 

Charakteristika stavby  - nový stav 

 

Navrhovanými změnami nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Nebude rov-

něž měněno využití stavby. Revitalizace se zabývá zateplením obvodového pláště, vý-

měnou výplní otvorů, zateplením střešních plášťů. V rámci revitalizace bude odstraněna 

střešní nadezdívka, odstraněny římsy a provedeny zazdívky některých otvorů. Dále bu-

dou provedeny nové svody dešťových vod, výměny klempířské a zámečnických prvků. 

 

Nové výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové s 6-ti komorovým profilem 

s hodnotou součinitele prostupu tepla Uw=0,91 W/m2K.  Tato hodnota splňuje požada-

vek normy ČSN 730540-2 [1]. 

 

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem fir-

my Baumit. Zateplení obvodového pláště zajistí splnění doporučených hodnot součinite-

le  prostupu tepla U [W/(m2·K)] obvodovými konstrukcemi (viz. příloha č. 2). Při návr-

hu byly zohledněny požadavky na požární bezpečnost staveb především normy ČSN 73 

0810 [2] a normy ČSN 73 08 34 [3]. 



Diplomová práce          Michal Holek  
Ekonomická náročnost revitalizace kancelářského objektu na nízkoenergetický standard 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

14 
 
 

 

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 

U UN  Splňuje 

Stěna obvodová – suterén – do hl. 

1 m 

0,30 0,85 ANO 

Obvodová stěna – nad terénem - 

XPS 

0,24 0,30 ANO 

Obvodová stěna – nad terénem 

EPS 

0,18 0,30 ANO 

Obvodová stěna – nad terénem - 

MW 

0,19 0,30 ANO 

Stěna obvodová - prostor v 6 NP. 0,18 0,30 ANO 

Strop pod 1.N.P x garáž 0,30 0,6 ANO 

Střecha - plochá 0,15 0,24 ANO 

 

Tab. 2. Porovnání tepelně – technických parametrů nového stavu s požadovanými hodnotami 
 normou ČSN 730540-2 [1] 

 
 

V současné době je objekt využíván nájemníky kancelářských prostor. Po prove-

dení revitalizace nedojde ke změně využití objektu. 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním po-

zemku a o majetkoprávních vztazích 

 

Objekt je umístěn v katastrálním území Moravská Ostrava, na pozemku parcelní 

č. 559/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 468 m2, v bezprostředním okolí se nachází 

další kancelářské budovy.  

V suterénu objektu je umístěná garáž, hygienická zařízení, která nejsou 

v současnosti využívaná, šatny, hlavní uzávěr plynu a vody. Místnosti jsou přístupné 

z chodby.  

 

Vlastníkem stavby je investor. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

Byla provedena prohlídka objektu na místě samém s cílem zjištění stávajícího sta-

vu objektu. Dále byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu (viz. příloha č. 3), vy-

hledána původní dokumentace stavby a tepelně-technickými výpočty ověřen stávající 

stav konstrukcí (viz. příloha č. 1). Výsledky byly zapracovány do projektové dokumen-

tace. 

 

 Původní projektová dokumentace byla vyhledána v archívu stavebního úřadu 

Moravská Ostrava a zapůjčena majitelem objektu,  nebyla však kompletní a proto se pro-

jektová dokumentace může od nynějšího stavu nepatrně odlišovat. 

 

Příjezd k objektu je po stávající místní komunikaci. Navrhovanými stavebními 

úpravami není tento stav měněn. Změna napojení na technickou infrastrukturu není řeše-

na a stávající stav nebude měněn. 

 

 

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Veškeré dosud známé požadavky dotčených orgánů uvedené  v jejich vyjádřeních 

byly zapracovány do této projektové dokumentace. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Navrhované stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky uvedenými        

ve vyhláškách č. 268/2009 Sb. [4], č. 23/2008 Sb. [5] v aktuálním znění. 

 

Základními požadavky jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 
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c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana, [4] 

 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhod-

nutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 

odst. 1 stavebního zákona 

 

Navržené stavební práce jsou v souladu s platným územním plánem města Ostra-

vy a vydaným územním rozhodnutím. 

 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby     

a jiná opatření v dotčeném území 

 

Realizací navrhovaných opatření nevzniknou v území požadavky na související     

a podmiňující stavby. 

 

Před zahájením prací bude získáno povolení s dočasným záborem části pozemku 

parcelní č. 548 a 566/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, jedná se o chodníky bezpro-

středně navazující na zájmový objekt. Majitelem dotčených ploch je Statutární město 

Ostrava. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavebních prací je v 04/2013   

Předpokládané dokončení prací je v 07/2013.   

Stavební úpravy budou probíhat v následujících krocích: 
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• Zřízení zařízení staveniště 

• Bourací a demontážní práce  - odstranění říms, nadstřešního zdiva, vybou-

rání stávajících oken, parapetů a zámečnických prvků na fasádě, demontáž 

stávajícího oplechování říms, nadstřešního zdiva,neřímsových žlabů, svo-

dů. 

• Dozdívky a zazdívky otvorů. 

• Otlučení omítek v oblasti osazovaných otvorů. 

• Osazení nových výplní otvorů. 

• Začištění ostění oken a dveří. 

• Renovace střech. 

• Zateplení fasády, dokončovací a kompletační práce. 

• Úprava chodníků – zámková dlažba, okapový chodník. 

• Odstranění zařízení staveniště. 

• Úklid okolí stavby. 

 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové,  nebytové, 

na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje               

o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů   

v budovách bytových a nebytových 

 

 

• Plocha parcely 468 m2. 

• Zastavěná plocha 404,16 m2. 

• Podlahová plocha 

o 1 P.P 296,36 m2 

o 1. N.P. 361,25 m2 

o 2 - 5N.P. 314,55 m2 

o 6.N.P. 254,03 m2 

o 7. N.P. 213,93 m2 

o Strojovna výtahu 13,92 m2 
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• Celková podlahová plocha 2397,69 m2. 

• Obestavěný prostor (viz. příloha č. 4) 

• Orientační náklady stavby 8 000 000,- Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva  
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KANCELÁŘSKÉHO OBJEKTU NA NÍZKOENERGETIC-

KÝ STANDARD  

 

THE ECONOMIC REVITALIZATION OF THE OFFI-
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technic-

ké řešení  
 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodno-

cení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum 

u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové   rezerva-

ci nebo je v památkové zóně 

 

Staveniště se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava na pozemku parcel-

ní č. 559/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 448 m2, vlastníkem domu je investor. 

Příjezd k domu je  ulicí Na Hradbách, která se  napojuje na ulici Sokolská třída. 

 

Objekt je umístěn v centru města Ostravy. Na jihovýchodní straně v bezprostřední 

blízkosti objektu je nezpevněná plocha využívaná jako parkoviště, ze severní a východní 

strany pak vede místní pozemní komunikace, dále se v lokalitě vyskytují obdobné admi-

nistrativní budovy. Terén pozemku je rovinatý.  

 

Stávající stav z hlediska tepelné techniky nesplňuje požadavky na ně kladené a je 

tudíž nevyhovující (viz. příloha č.1). Střešní plášť, obvodový plášť a výplně otvorů ne-

splňují požadavky současně platnou normy ČSN 73 0540 - 2 [1] a ČSN 73 0532 [6].  

 

U konstrukcí vystaveným povětrnostním vlivům se projevují degradační procesy, 

netěsné oplechování, opadávající obklad soklu, odlupující se omítka na římsách a fasádě, 

degradace okenních rámů. 

 

Stavba není kulturní památkou, nenachází se v kulturní ani památkové zóně, 
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 

s ní souvisejících 

 

V suterénním podlaží se nachází sklady, archív, dále je zde umístěno hygienické 

zařízení, to však není v současnosti využíváno, WC a sprchy, situována je zde rovněž 

garáž, hlavní uzávěr plynu a vody, místnost pro výměník tepla a regulační uzel. 

 

Vstup do  1.  nadzemním podlaží je přes závětří z venkovního schodiště. Nachází 

se zde vstupní hala s recepcí, hygienické zařízení a WC. Místnosti jsou přístupné 

z chodby a vstupní haly. V 1. nadzemním podlaží je umístěn prostor pro komerční účely, 

přístupný po schodišti ze závětří. V dalších podlažích  prostory využívány  převážně ja-

ko kancelářské prostory, včetně hygienických  zařízení, WC pro muže a ženy a úklidové 

komory. Místnosti jsou přístupné z chodby, případně z jednotlivých kanceláří.. Vstup na 

nižší plochou střechu je možný přes nový přístavek v 6 N.P. balkonovými dveřmi.  

Vstup do prostor strojovny vzduchotechniky je umístěný  v úrovni 7. N.P. přístupný po 

ocelovém žebříku ze střechy v  6 N.P. Přístup do strojovny výtahu umístěné ve střešní 

nástavbě je průlezem ve stropní konstrukcí v 7. N.P.   

 

Architektonické řešení nebude výrazně změněno, změna bude v barvě fasády. Vý-

robce zateplovacího systému doporučuje světlý odstín omítky. Členění oken bude za-

chováno, pouze budou  okna vyměněny za plastové. 

 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších ploch [7] 

 

c1) Stávající stav 

 

Základy  

 

Základové konstrukce jsou řešeny základovými patkami pod sloupy a pásy 

z železobetonu pod obvodovými zdmi, schodištěm a výtahovou šachtou provedenými na 
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vyrovnávajícím podkladním betonu. Mezi základovými patkami a pásy je proveden 

prostý podkladní beton, na něm je umístěna vodorovná hydroizolace a vrstvy podlah. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Nosný systém je podélný, kombinovaný, s vnitřními v 1. nadzemním podlaží že-

lezobetonovými sloupy, v ostatních patrech pak zděnými sloupy. V 1. až 5. N.P. mají 

sloupy rozměr 1,05x0,45 m, od 6 N.P. mají sloupy rozměr 0,75x0,45 m, krajní pilíře pak 

0,75x0,45 m. Obvodové zdi jsou  z cihelného zdiva. tl. 0,45 m, tloušťka stěny u navazu-

jícího objektu je 0,3m,v suterénu pak 0,45 m. Konstrukční výška suterénního podlaží je 

3,0 m, v nadzemních podlažích pak 3,3m. 

 

 

Dělící příčky  

 

Cihelné z děrovaných cihel. 

 

Výplně otvorů  

 

Stávající okna jsou dřevěná, zdvojená, otevíravá a sklopná. V hale a komerčních 

prostorách se nacházejí okna v ocelovém rámu.  

V suterénu se nachází okna jak v dřevěném rámu, tak i okna v ocelovém rámu se 

zasklením s drátěnou vložkou. Vstupní dveře do objektu jsou ocelové s jednoduchým 

zasklením. Garážové vrata jsou jednoduché ocelové s plechovou výplní. 

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukci jednotlivých podlaží je montovaná z železobetonových panelů 

tl. 0,225 m.  
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Zastřešení  

 

Spádová vrstva je řešena struskovým násypem tloušťky 0,12 až 0,3 m. Pod touto 

vrstvou se nachází volně položená lepenka A 500 H. Na spádové vrstvě je uložena  vrst-

va písku tl. 0,02 m, na níž jsou položeny plynosilikátové desky tl. 0,1 m, tyto vrstvy jsou 

následně zakryty betonovou mazaninou tl. 0,06 m. Následně je provedena finální hydro-

izolační vrstva tvořena nátěry ALP a asfaltovými pásy typu A500/H a T 50/A. Střešní 

konstrukce kanceláře v 6. N.P. je tvořena struskovým násypem tloušťky 0,3 až 0,35 m, 

následně pískovou vrstvou tl. 0,02 m, plynosilikátovými deskami tl. 0,1 m, betonovou 

mazaninou tl. 0,1 m, nátěry ALP a asfaltovými pásy typu A500/H a T 50/A, betonovou 

mazaninou tl. 0,05 m a teracovou dlažbou v cementové maltě a asfaltovou krytinou. 

 

Sklon střešních ploch hlavní střechy a střechy nad 5. N.P. je 3% , sklon střechy 

nad chodbou v 6.N.P. je 9,5%, nad kanceláří pak 3%.  

 

Spádování střechy nad vchodem neodpovídá nynějším zásadám oplechování. Je 

netěsné a dochází k zatékání do přilehlé stěny.  

 

 

Klempířské prvky  

 

Stávající klempířské prvky oplechování hran, lemování, nadřímsové žlaby jsou 

provedeny z pozinkovaného plechu opatřené nátěrem,  

 

 

Zpevněné plochy  

 

Souběžně s ulicí Na Hradbách je proveden chodník ze zámkové dlažby, z jižní      

a  západní strany objektu je proveden okapový chodník z kačírku. 
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Úpravy povrchu  

 

Povrchové úpravy v interiéru jsou z vápenné štukové omítky. Exteriérové povr-

chové úpravy jsou provedeny břizolitovou omítkou. Soklová část je obložena keramic-

kými obkladem.  

 

 

Inženýrské stavby  

Nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 

 

c2) Nový stav  

 

 

Základy  

 

 Nejsou předmětem navrhovaných prací. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Dozděny budou některé otvory v 1S. až 6 N.P zdivem HELUZ tl. dle okolních 

stěn. V 6.N.P. bude provedeno vyzdění chodby z cihel HELUZ HELUZ STI 25 na te-

pelně izolační maltu TM39.   

 

Bourací práce  

 

Budou prováděny ručně s vhodnou mechanizací, tak aby nedocházelo k poškození 

ostatních konstrukcí. 

 

 

Dělící příčky  

 

Zůstanou stávající cihelné z děrovaných cihel. 
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Výplně otvorů  

 

Jsou navržena plastové s 6-ti komorovým profilem s hodnotou součinitele prostu-

pu tepla Uw=0,91 W/m2K. Okna budou vyrobena ve shodném členění, otevíravá                   

a sklopná jako stávající. Vstupní dveře do objektu a komerčních prostor jsou navržena 

z hliníkových profilů. Dveře do strojovny vzduchotechniky a strojovny výtahu jsou na-

vržena jako ocelová, zateplená a plná. Garážové vrata pak sekční.  

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce chodby v 6. N.P. je navržena jako železobetonová deska tl. 0,1 

m se ztraceným bedněním z trapézového plechu TR 55/250 uloženého v pozitivní polo-

ze, vyztužená kruhovou betonářskou oceli 10505 ∅ 10 mm. 

 

 

Zastřešení  

 

Stávající souvrství bude na všech plochách ponecháno. K jejímu odstranění dojde 

v pouze v prostoru nové chodby, kde budou odstraněny všechny vrstvy a ponecháno bu-

de pouze 10 mm škvárového podsypu. Částečně budou odstraněny vrstvy stávajícího 

pláště na střeše kanceláře v 6 N.P. kdy bude odstraněna asfaltová krytina a teracová 

dlažba v cementové maltě. Nová tepelně izolační vrstva střešního pláště je navržena 

z desek - DESKY POLYDEK TOP EPS 100. Jedná se o desky z objemově  stabilizova-

ného, samozhášivého pěnového polystyrénu o plošné hmotnosti  20 - 25 kg/m2 s naka-

šírovaným asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu. Desky je navrženo mechanicky 

kotvit talířovými hmoždinkami FDD do betonové mazaniny. Spád střešních rovin 3% 

k okapní hraně je dostačující a vyhovuje požadavku normy ČSN 73 19 01 [8]. Jako 

vrchní asfaltový pás je navržen pás ELASTEK 40 SPECIAL COMBI tl. 4 mm.  

 

K vytvoření nového spádu na střeše nad vchodem je shodně navrženo využití de-

sek POLYDEK TOP EPS 100. Jako vrchní asfaltový pás bude v tomto případě použit 

pás ELASTEK 40 FIRESTOP tl. 4 mm. 
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Stávající sklony střešních ploch hlavní střechy a střechy nad 5. N.P., stejně jako 

sklon střechy nad chodbou v 6.N.P. a nad kanceláří. 

 

Na střeše 6 N.P. a hlavní střeše budou instalovány kotvící body typu SAFEPOINT 

B – TSP 600-B. Rozmístění je patrné z výkresů jednotlivých podlaží a střechy, kotvy 

jsou zavrtány až do nosné konstrukce příslušného patra. 

 

 

Bleskosvod 

 

Nově bude po provedení zateplení fasády namontován v původní trase na kotevní 

prvky s přerušením tepelného mostu – kotvy thermax 8/10. 

 

 

Zpevněné plochy  

 

Po dokončení stavby dojde k obnově chodníku ze zámkové dlažby vedoucího 

souběžně s ulicí Na Hradbách. 

 

Z jižní a západní straně je navrženo provést nový chodník z betonových dlaždic   

tl. 50 mm s obrubníky. 

 

 

Úpravy povrchu  

 

Vnitřní úpravy povrchu nebudou měněny, dojde pouze k lokální opravě po mon-

táži výplní otvorů. Vnější povrchové úpravy jsou součásti navrhovaných prací, kdy do-

jde k zateplení obvodového pláště deskami BAUMIT OPEN REFLECT tl. 0,18 m, re-

spektive minerálními fasádními deskami dle požárně bezpečnostního řešení.V soklové 

části jsou navrženy desky Austrotherm XPS TOP  tl 0,16 m, pod úrovní terénu je navr-

ženo zateplit obvodové stěny do hloubky 1m deskami Austrotherm XPS TOP tl 0,1 m 

respektive tl. 0,12, stěna přilehlá na hygienické za řízení. Na deskách tepelné izolace bu-

de provedena základní vrstva z stěrkové hmoty vyztužená armovací sklotextilní sítí, ná-

sledně se provede konečná povrchová úprava minerální omítkou BAUMIT NANO-
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PORTOP, v soklové části kamínková omítka Baumit MosaikTop Pod terénem budou 

desky chráněny nopovou folií.  

 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Navrhovanou stavbou není stávající stav měněn. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení do-

pravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování 

staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Navrhované stavební úpravy jsou prováděny na stávajícím objektu. Parkování je 

zajištěno na přilehlém pozemku. 

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Způsob vytápění tohoto objektu není předmětem řešení této projektové dokumen-

tace, stávající vytápění bude zachováno. Provedení projektovaných úprav dojde ke sní-

žení energetické náročnosti.  

 

Záměr se nadchází v území se zvláštním režimem. 

 

Stavební odpad vzniklý v průběhu prací, stavební suť, obaly apod. bude skladován 

odděleně dle druhu odpadu a dle kategorie odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. 

[9]. Výši odpadu vzniklého během stavebních prací lze přibližně stanovit na 1 až 1,5 % 

z materiálu potřebného pro provedení stavby. Stavební suť bude po doby výstavby uklá-

daná v kontejnerech určených pro uložení stavební suti. Se vzniklými odpady je nutno 

nakládat dle zákona č. 185 /2001 Sb. [10]. Mezi hladní zásady patří:   
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1. Odpady ukládat pouze na místech k tomu určených. 

2. V průběhu manipulace a ukládání neohrozit lidské zdraví, životní       

prostředí a přesažena hranice znečištění. 

3. S odpadem nakládat pouze osoba k tomu oprávněna. 

4. Nesmí dojít k promísení různých druhů   

 

Po skončení prací je nutno okolí objektu uvést do původního stavu. 

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístup-

ných ploch a komunikací 

 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich vý-

sledků do projektové dokumentace 

 

Byla provedena prohlídka objektu na místě samém s cílem zjištění stávajícího sta-

vu objektu. Dále byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu, vyhledána původní 

dokumentace stavby a tepelně-technickými výpočty ověřen stávající stav konstrukcí 

(viz. příloha č. 1). Výsledky byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

 Původní projektová dokumentace vyhledána v archívu stavebního úřadu Morav-

ská Ostrava a zapůjčena majitelem objektu, tato nebyla však kompletní a proto se pro-

jektová může od nynějšího stavu nepatrně odlišovat. 

 

Příjezd k objektu je po stávající místní komunikaci. Navrhovanými stavebními 

úpravami není tento stav měněn. Změna napojení na technickou infrastrukturu není řeše-

na a stávající stav nebude měněn. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

 

Stavba nebude vytyčována. 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty         

a technologické provozní soubory 

 

Navrhované úpravy budou prováděny jako jeden objekt. 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokonče-

ní, resp. jejich minimalizace  

 

 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Během provádění rekonstrukce objektu dojde s ohledem na situování objektu 

k nevyhnutelnému dočasnému záboru bezprostředně přilehlých pozemků. Jedná se o tyto 

pozemky: 

 

• parcela parcelní č. 561/1 manipulační plocha, ostatní plocha 

• parcela parcelní č. 566/1 ostatní komunikace, ostatní plocha 

• parcela parcelní č. 548 ostatní komunikace, ostatní plocha 

 

Majitelem pozemků parcelní č. 566/1 ostatní komunikace, ostatní plocha, parcelní 

č. 548 ostatní komunikace, ostatní plocha je Statutární město Ostrava. Při povolování       

a sjednávání záboru těchto pozemků a cenu za zábor stanoví obecně závazná vyhláška    

č. 13/2010. [11]. Zabraná plocha bude stanovena na základě nutného bezpečnostního  

odstupu pod  lešením. Plochy je nutno po dokončení prací uvést do původního stavu.  
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Dohodu s majitelem ohledně možnosti využití pozemku parcelní č. 561/1 manipu-

lační plocha, ostatní plocha, zajistí investor. 

 

Vliv stavby na okolní stavby budou minimalizovány oplocením staveniště. Ke 

zvýšení ochrany okolí stavby je navrženo umístit z vnější strany na lešení ochrannou síť 

a nad vchody umístit ochrannou stříšku. Na oplocení staveniště bude dále umístěna      

tabulka se zákazem vstupu pro nepovolané osoby. 

 

 

Ochrana proti hluku a vibracím  

 

Z povahy prací dojde po dobu výstavby ke zvýšení hladiny hluku. Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. [12] určuje jako nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického 

tlaku ve vnějším chráněném prostoru takto:  

v době od 6,00 ~7,00; 21~ 22 hod. LAeq= 60 dB(A) 

v době od 7,00 ~21 hod. LAeq= 65 dB(A) 

v době od 22,00 ~22 hod. LAeq= 55 dB(A) 

 

Zhotovitel stavebních prací je povinen na stavbě používat stroje a mechanismy, 

které jsou v dobrém technickém stavu.  

 

Veškeré práce spojené se zvýšenou hladinou hluku budo prováděny v době od        

6.00 hod. do 22.00 hod. 

 

Ochrana před znečištěním komunikací a nadměrné prašnosti 

 

Vozidla opouštějící staveniště budou mechanicky očištěna, v případě znečištění 

komunikace vozidly ze stavby bude znečištění bezodkladně odstraněno. Skládky praš-

ných materiálu budou kropeny vodou. Dalším opatřením ke snížení prašnosti je pravi-

delný úklid staveniště. 
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Ochrana proti znečištění výfukovými plyny 

 

K omezení produkce výfukových plynů je nutno používat pouze vozidla splňující 

platné předpisy. 

 

Je nepřípustné spalovat odpad a obaly. 

 

Odpady 

V průběhu stavebních pracích budou vznikat tyto odpady: 

 

  

Druh odpadu  kategorie odpadu  

__________________________________________________________________ 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  

jiné nebezpečné látky                                                                             N 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 

  číslem 08 04 09                                                                              O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 

15 01 02 Plastové obaly                        O 

15 01 03 Dřevěné obaly          O 

15 01 04 Kovové obaly                           O 

17 01 01 Beton                         O 

17 02 02 Sklo                                                         O 

17 02 03 Plasty                     O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  

17 04 05 Železo a ocel                         O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 

20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 

 

Pozn.  
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N………....nebezpečný odpad 

O………….ostatní odpad 

 

Všechna vykopaná zemina bude použita pro zpětný zásyp rýh kolem objektu. 

 

Po dokončení stavebních prací nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. 

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, po-

kud není uveden v části F.  

 

Je řešena v části F. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno. Nové nosné konstrukce 

stěny přístavku, střešní deska, jsou navrženy s ohledem na působící zatížení. Jde převáž-

ně o zatížení větrem a nahodilým zatížením od obsluhy. Na základě provedených výtaž-

ných zkoušek jak na fasádě tak na střešních plochách bude stanoven počet a hloubka za-

kotvení kotvících hmoždinek. 

 

Během stavby musí být lešení kotveno do stávající fasády. Při návrhu kotvení je 

nutno respektovat požadavky výrobce použitého typu lešení. 

 

Statickým výpočtem bude prokázáno, že během stavby a užívání nedojde k : 

 

 

1. zřícení stavby nebo její části  

2. většímu stupni nepřípustného přetvoření  
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3. poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

4. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině [7] 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Návrh požárně bezpečnostních opatření je řešen v samostatné zprávě. Návrh typů 

a rozmístění tepelně izolačních materiálů na fasádě respektuje požadavky norem zabýva-

jících se požární bezpečností, především ČSN 73 0802 [13] a ČSN 73 0810 [2] a vy-

hláškou č.23/2008 Sb. [5] 

 

Výměnou oken a dveří nedochází ke zvětšení plochy a je dle ČSN 730834 [3] 

pouze změnou stavby skupiny I.  

 

Všechny nové povrchové úpravy (omítky, stěrky apod.) splňují třídu reakce na 

oheň A1 a index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min. Nejvýše ve vzdálenosti    

0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken (dveří) bude tepelná izolace provedena z vý-

robků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pásu výšky 0,5 m a tento horizontální pás bude 

probíhat nad všemi okny obvodové stěny, pokud jsou okna vzájemně vzdálená, může být 

tato úprava provedena nad jednotlivými okny (dveřmi) s přesahem od hrany ostění 

nejméně 1,5 m. 

. Mezi objekty bude proveden svislý dělící pás z výrobků třídy reakce na oheň A1 

nebo A2 v šířce 0,9 m. 

 

Stavba musí vykazovat následující vlastnosti: 

 

1. zachovat únosnost a stabilitu konstrukce  

2. omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě  

3. omezit šíření požáru na sousední stavbu  

4. umožnila evakuaci osob a zvířat  

5. umožnila bezpečný zásah jednotek požární ochrany  [7] 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 

 

Stavební úpravy objektu jsou navrženy v souladu s hygienickými požadavky. Větrání 

objektu je zajištěno jak přirozeným tak i nuceným větráním – není součástí této projektové 

dokumentace. Parametry vnitřního prostředí jako jsou teplota, vlhkost apod. jsou uvažovány 

v souladu s normou ČSN 730540-3 [14]. 

 

Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona [15] 

 

Během výstavby dojde k mírnému zhoršení životního prostředí v bezprostředním 

okolí stavby. Jedná se o zvýšený hluk, prašnost a vibrace způsobené stavební činností.        

Po dokončení revitalizace provoz objektu nezpůsobí žádné zhoršení životního prostředí. 

 

Naopak provedením navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby tepla na vy-

tápění. 

 

Rovněž dojde ke snížení hluku ve vnitřních prostorách objektu. Požadavek normy 

ČSN 73 0532. [6] na vzduchovou neprůzvučnost oken je splněn, hodnota udávaná výrobcem 

oken je 36 dB. Hodnota součinitele prostupu tepla oken je 0,91 W/m2K. Je tedy splněn     

požadavek uvedený v tab.3 Čsn 73 0540 – 2. [1].  

 

 

5. Bezpečnost při užívání  

Po dokončení stavebních prací nebude snížena bezpečnost při užívání. Stavba je 

navržena v souladu s  technickými požadavky na stavby uvedené ve vyhlášce č vyhlášce 

č. 268/2009 Sb.. [16] 
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6. Ochrana proti hluku  

Stavební práce budou po dobu výstavby zdrojem zvýšeného hlukové zátěže, opat-

ření pro jeho zmírnění jsou uvedeny v části „g“ této zprávy. 

 

Navržené úpravy povedou ke snížení hlukové zátěže uvnitř objektu. Konstrukce 

splní požadavky normy ČSN 730532 [6]. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

Realizací navržených opatření dojde ke snížení energetické náročností budovy. 

Tloušťky tepelně-izolačních vrstev byly navrženy s cílem splnit doporučené hodnoty souči-

nitele prostupu tepla UN,  uvedené v tab.3 Čsn 73 0540-2 [1]. Snížení spotřeby tepla na vy-

tápění byla prokázána provdanými tepelně-technickými výpočty. (viz. příloha č.  1, 2, 5, 6) 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Úprava řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

nebyla investorem stavby požadována.  
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostře-

dí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 

ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

 

Cílem navrhovaných úprav je snížení energetické náročnosti. Jako protiradonová 

ochrana slouží stávající hydroizolace. Provedením zateplení, minimalizování tepelných 

mostů dojde k omezení působení vnějšího prostředí na stávající konstrukci. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Po dobu provádění prací bude ochrana obyvatelstva zajištěna provizorním oploce-

ním staveniště, oplocení musí splňovat požadavky na zajištění staveniště dle článku         

I přílohy č.1 k NV č.591/2006 [17]. 

 

Kdy „staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich     

co nejméně narušit“ [18]. 

 

Dále bude použita ochranná síť umístěna z vnější strany lešení, nad přístupovými 

místy do objektu je nutno umístit  ochrannou konstrukci „stříšku“,  čímž bude zajištěna 

bezpečnost osob pohybujících se v okolí vstupu do objektu.  

 

Při výkopových pracích je nutno zajistit bezpečný vstup do objektu.  

 

V době provádění výkopových prací musí být zajištěno: 

1. Zabezpečeno okolní stavby ohrožené výkopem. [18] 

2. Okraje výkopů musí být zajištěny zábradlím s okapovou lištou, kdy výška zábradlí je 
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minimálně 1,1m. [18] 

3. Zřízeny přechody o šířce nejméně 1,5 m musí a opatřeny zábradlím podle 

bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. [18] 

4. Okraje výkopu nezatěžovat ve vzdálenosti menší jak 0,5 m od hrany výkopu. [18] 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty)  

 

Nejsou řešeny v této projektové dokumentaci, stávající stav nebude měněn. Deš-

ťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 

 

 

Výpočet množství odváděných dešťových vod 

Výpočet proveden dle normy ČSN 75 6101 [19] 

Hlavní střecha: 

 

slQ

qSQ ss

/20,8103,068,273 =⋅⋅=

⋅⋅= ψ
       (1) 

 

kde: 

Ss   průtok dešťových vod [l/s] 

Ss vodorovná plocha vystavena dešti [m2] 

qs intenzita deště [l/s*m
2] 

ψ součinitel odtoku [-] 

 

pro odvedení dešťových vod z hlavní střechy je navřeno 4 ks odpadní potrubí 

∅150 mm s hydraulickou kapacitou jednoho potrubí 9 l/s. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

(pokud se ve stavbě vyskytují)  

 

 

Na stavbě se nevyskytují. 
1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

Pozn.  Osnovy technických zpráv jsou vypracovány dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [7] 
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Viz. přílohy 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště  

 

Staveniště se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava na pozemku parcel-

ní č. 559/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 448 m2, vlastníkem domu je investor. 

Příjezd k domu je  ulicí Na Hradbách, která se  napojuje na ulici Sokolská třída. 

 

Objekt je umístěn v centru města Ostravy. Na jihovýchodní straně v bezprostřední 

blízkosti objektu je nezpevněná plocha využívaná jako parkoviště, ze severní a východní 

strany pak místní pozemní komunikace, dále se v lokalitě vyskytují obdobné administra-

tivní budovy. Terén pozemku je rovinatý.  

 

Inženýrské sítě zasahující do míst výkopových prací je nutno před zahájením těch-

to prací vytýčit, vedení inženýrských sítí je patrné z výkresu situace č.1. Inženýrské sítě 

nejsou předmětem stavebních prací a současný stav nebude měněn. 

 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno mobilním oplocením, požadavky  na 

něj jsou uvedeny v  článku  I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [18] 

 

Pro umístění zařízení staveniště je navrženo použit část pozemku parcelní č.559/1 

zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 561/1 manipulační plocha. Tento   

dočasný zábor bude předem dohodnut s majiteli pozemku a staveb na nich. Staveniště 

bude ze západní strany napojeno na přilehlé objekty. Část stavebního materiálu bude 

uložena v garáži v objektu. Obvod staveniště je patrný z výkresu situace č.1. 

 

Přístup k zařízení staveniště je z ulice Na Hradbách, tato ulice se napojuje na uli-

ci Sokolská třída.  

 

Umístění objektů zařízení staveniště (mobilní WC, sklady) je uvažováno na po-

zemku parcelní č. 559/1 zastavěná plocha a nádvoří poblíž vjezdu na tento pozemek. 
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Plochy pro uložení zámkové dlažby z chodníku, výkopku z rýh kolem objektu 

jsou navrženy poblíž sjezdu do garáží. 

 

Při skladování materiálu je nutno respektovat požadavky dle přílohy č. 3 vyhláš-

ky 591/2006 Sb. [18] 

 
Sypný, volně ložený materiál lze při ručním odběru uložit do výšky max. 1,5 m. 

Sypný materiál v pytlích se při ruční manipulaci ukládat do výšky max. 1,5 m  

Materiál uložený na paletách ukládat do výšky max. 2,0 m  

Povolená výška skladování kusového materiálu pravidelného tvaru max. 1,8 m  

Povolená výška skladování kusového materiálu nepravidelného tvaru max. 1,0 m  

 

Vodorovná doprava materiálu bude převážně ručně, případně stavebním koleč-

kem, svislá doprava bouraného zdiva ze střechy bude řešena skluzy s rukávcem k ome-

zení prašnosti, zakončeným v kontejneru na stavební suť. Svislá doprava zabudovaného 

materiálu je navržena stavebním vrátkem, případně výtahem. 

 

Zhotovitel stavby, společně s TDS doručí s osmidenním předstihem oznámení     

o zahájení výstavby dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/06Sb.  [18] 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
 

Významné sítě podzemní technické infrastruktury se v bezprostředním okolí 

stavby nacházejí. Jedná se o sítě umístěné na severní straně objektu uložené v chodníku 

podél ulice Na Hradbách, zajišťující dodávku vody a elektřiny, plynu, telefonní kabely. 

Přesnou polohu jednotlivých vedení sítí je nutno před zahájením výkopových prací     

nechat správci jednotlivých sítí vytýčit. Během výkopových prací dojde k dotčení 

ochranných pásem těchto síti. Během provádění prací v ochranných pásmech nutno     

respektovat požadavky jejich vlastníku/provozovatelů. Výkopové práce je proto prová-

dět s opatrností. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stave-
niště apod. 

 

Zdroj vody pro potřeby výstavby je po dohodě s investorem stavby zajištěna na-

pojením  se na stávající rozvod vody v domě a hadicí rozvedena na potřebná místa, stej-

ně je tak bude řešeno napojení na elektrickou síť. V rámci zařízení staveniště bude na 

stavbě umístěn stavební rozvaděč, z něj je následně možný odběr elektrické energie pro 

jednotlivá zařízení na stavbě (rozvod kabelem). Případně bude použito vnitřního rozvo-

du v budově.  

Bezpečnost rozvodu elektrické energie upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.      

v příloze č.1, část II . [18]. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

 

Provedením staveništního oplocení do výšky nejméně 1,8 m a dále opatřením dle 

požadavků uvedených v části I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [18] bude zamezen přístup 

nepovolaných osob na staveniště. Na staveništní oplocení je dále nutno umístit tabulku 

se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 

Není předpokládán pohyb osob s omezenou schopností pohybu po staveništi. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřej-
ných zájmů 

 

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit umístění dočasného dopravního 

značení. Po dobu výstavby bude nutno zúžit průjezd pro automobily ulicí Na Hradbách. 

 

Zařízení staveniště nebude umístěno v ochranných pásmech sítí.  

 

Zhotovitel má povinnost vést ode dne předání staveniště do dokončení stavby              

(až do odstranění vad a nedodělků) po kolaudaci stavební deník s očíslovanými listy        
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a s oddělitelnými průpisy. Zhotovitel uloží jeden z průpisů tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty originálu. Způsob vedení stavebního deníku stanovuje příloha č. 5 

k vyhlášce 499/2006 Sb. [7] 

 

V průběhu stavby budou organizovány kontrolní dny na stavbě za účasti investora 

(TDS) a zhotovitele stavby. O provedených kontrolách (prohlídkách) bude sepsán proto-

kol. V průběhu realizace stavby pořizována fotodokumentace a dokladován časový prů-

běh prací.  

 

Zařízení staveniště bude po dokončení stavby zlikvidováno a dočasně zabrané pozem-

ky stejně jako chodníky okolo objektu uvedeny do původního stavu v termínu stanoveném      

v  SoD.  

 

Po dobu výstavby je povinnosti zhotovitele udržovat označení funkční – světelné lešení. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

 

Zařízení staveniště je uvažováno vybavit mobilními objekty, oplocením, ocelo-

vými sklady materiálů, mobilními WC, kontejnery na stavební suť, případně nádobami 

na jiný stavební odpad. Investorem bude vyčleněna jedna místnost v1.N.P. jako kancelář 

stavbyvedoucího zhotovitele stavby. 

 

Maximální množství stavebního materiálu (ten, který je náchylný na povětrnostní 

podmínky) bude uložen v nevyužité garáži v 1. S. 

 

Materiál neuskladněný v ocelových uzamykatelných skladech, garáži bude uložen 

na vyhrazených plochách na paletách, materiál je nutno chránit před povětrnostními vli-

vy zakrytím fólií. 

 

Příjezd k objektu (stavbě) je po ulici Na Hradbách, tato ulice se napojuje na ulici 

Sokolská třída. Technický stav vozidel stavby musí svým technickým stavem a vybave-

ním vyhovovat platným předpisům. Vozidla opouštějící staveniště budou očištěna,       
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dojde-li během výstavby k znečištění komunikací, je nutno je neprodleně uvést do pů-

vodního stavu. 

 

Vybouraný materiál bude rovnou nakládán do kontejnerů a odvážen na skládku 

nebo k recyklaci. 

 

Během provozu stavby bude vznikat standardní komunální odpad. Stavební odpad 

vzniklý v průběhu prací, stavební suť, obaly, sklo, folie apod. je  nutno skladovat oddě-

leně dle druhu odpadu a dle kategorie odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [9]. 

Výši odpadu vzniklého během stavebních prací lze přibližně stanovit na 1 až 1,5 % 

z materiálu, potřebného pro provedení stavby. Na skladování stavební suti bude přista-

ven kontejner, se vzniklými odpady  je nutno nakládat dle zákona č. 185 /2001 Sb. [10]. 

 

U vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními informa-

cemi o stavbě. 

 

Výkopek bude uložen na mezideponii v rámci zařízení staveniště. 

 

Lékařskou pomoc je možno zajistit ve zdravotnických zařízeních města. Objekty 

užívané jako ZS dodavatel vybaví ručními pěnovými hasicími přístroji, umístěnými kan-

celáři stavbyvedoucího. 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 

Lehké ocelové sklady, použité k uskladnění materiálu a nářadí splňují podmínku   

§ 103 odst.1 písmene a), zákona 183/2006 Sb. [21] a tudíž nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení. 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpeč-
nosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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• Stavba oplocení staveniště v souladu s požadavky uvedenými v článku I pří-

lohy č.1 k NV č.591/2006. [18] v platném znění. 

• Umístění tabulek se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

• Respektovat ustanovení NV č.361/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů [22] 

v platném znění. 

• a NV  č. 362 /2006 Sb. [23], respektovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 

[24], dalších norem a právních předpisů týkajících se BOZP v platném znění 

 

Před zahájením prací na staveništi zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi.  

 

Zhotovitel je dále povinen: 

 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že infor-

moval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. [24] 

 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, předávat infor-

mace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úva-

hu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat dle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu [24] 

 

Zhotovitel vypracuje vlastní technologické postupy pro jednotlivé stavební práce 

v závislosti na skutečném stavu stavebních konstrukcí objektu. Stav konstrukcí bude 

ověřen během provádění prací. 

 

Materiál nesmí být skladován na lešení tak, aby došlo k jeho přetížení. Rovněž ne-

smí ohrozit osoby pohybující se pod lešením. Během bourání nesmí být narušena statika 

ostatních konstrukcí. Bourání odpadu s pomocí pák a zvedáku je zakázáno. Je nepřípust-

né provádění bouracích prací nad sebou. Bourací práce nelze přerušit, pokud není zajiš-

těna stabilita dosud nebouraných konstrukcí. Bourací práce je vhodné provádět v dny 

s minimálním provozem v budově, je-li to možné. 
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Pracovníci musí být proškoleni a používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Zdvihací zařízení a další strojní zařízení smí obsluhovat pouze osoby k těmto úkonům 

vyškolené a oprávněné. Zařízení musí mít platné revizní zprávy. Stavební práce je nutno 

přerušit v případě nepříznivého počasí – silný vítr, intenzivní déšť apod., které by mohly 

ohrozit zdraví pracovníků na stavbě. V případě provádění stavebních a montážních prací 

v zimním období a za nízkých teplot zajistí zhotovitel dodržení podmínek výrobce mate-

riálu, případně přeruší práce.  

V průběhu stavby je zhotovitel povinen provádět úklid stavby a staveniště.  

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Při provádění stavby musí být minimalizovány hlučné práce a prašné práce. Práce 

je nutno provádět v časovém úseku od 700 do 22 00. Odpad vzniklý v průběhu stavebních 

během prací je nutno skladovat rozdělený dle kategorií odpadů uvedených ve vyhlášce 

381/2001 Sb. [9]. Za způsob jakým bude nakládáno s odpadem vzniklým v průběhu 

stavby má odpovědnost zhotovitel stavby.  

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích ter-
mínů 

 

Odhadována doba trvání stavebních prací je 3 měsíce a bude upřesněna časovým 

plánem stavby, při uzavření SoD datem vydání stavebního povolení.  2 

  

                                                 
 

Pozn.  Osnovy technických zpráv jsou vypracovány dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [7] 
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F.1.1.1 Technická zpráva 
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a) Účel objektu 
 

Objekt slouží jako kancelářská budova. Stavební úpravami nebude účel objektu 

změněn. 

V suterénním podlaží se nachází sklady, archív dále je zde umístěno hygienické 

zařízení, které není v současnosti využíváno, WC a sprchy, situována je zde rovněž ga-

ráž, hlavní uzávěr plynu a vody, místnost pro výměník tepla a regulační uzel. 

 

Vstup do 1. nadzemním podlaží je přes závětří z  venkovního schodiště. Nachází 

se zde vstupní hala s recepcí, hygienické zařízení a WC. Místnosti jsou přístupné z chod-

by a vstupní haly. V 1. nadzemním podlaží je umístěn prostor pro komerční účely,      

přístupný po schodišti ze závětří. V dalších podlažích jsou prostory využívány  převážně 

jako kancelářské prostory, včetně hygienických zařízení, WC pro muže a ženy a úklido-

vé komory. Místnosti jsou přístupné z chodby, případně z jednotlivých kanceláří. Vstup 

na nižší plochou střechu je možný přes nový přístavek v 6 N.P. balkonovými dveřmi.,  

Vstup do prostor strojovny vzduchotechniky je umístěný v úrovni 7. N.P. přístupný po 

ocelovém žebříku ze střechy v 6 N.P. Přístup do strojovny výtahu umístěné ve střešní 

nástavbě je průlezem ve stropní konstrukcí v 7. N.P.   

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarné-
ho řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řeše-
ní přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace  

 

 

Architektonické řešení  

 

Jedná se o revitalizaci. Stávající architektonický výraz objektu bude změněn no-

vým barevným řešením zateplovacího systému a výměnou oken, členění oken zůstane 

zachováno. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění střešní nadezdívky a říms. 
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Funkční, dispoziční, výtvarné řešení 

 

Zůstane zachováno. 

 

 

Řešení vegetačních úprav, řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

 

Není řešeno, zůstane zachován stávající stav. 

 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace osvětlení a oslunění  

 

• Plocha parcely 468 m2. 

• Zastavěná plocha 404,16 m2. 

• Podlahová plocha 

o 1 P.P 296,36 m2 

o 1. N.P. 361,25 m2 

o 2 - 5N.P. 314,55 m2 

o 6.N.P. 254,03 m2 

o 7. N.P. 213,93 m2 

o Strojovna výtahu 13,92 m2 

• Celková podlahová plocha 2397,69 m2. 

• Obestavěný prostor (viz. příloha č. 4) 

• Orientační náklady stavby 8 000 000,- Kč 

 

Orientace osvětlení a oslunění není navřenými úpravami měněna. 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

 

d1) Stávající stav 

 

Základy  

 

Základové konstrukce jsou řešeny základovými patkami pod sloupy a pásy z žele-

zobetonu  pod obvodovými zdmi, schodištěm a výtahovou šachtou provedenými na vy-

rovnávajícím podkladním betonu. Mezi základovými patkami a pásy je proveden prostý 

podkladní beton,  na něm je umístěna vodorovná hydroizolace a vrstvy podlah. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Nosný systém je podélný, kombinovaný, s vnitřními v 1. nadzemním podlaží žele-

zobetonovými sloupy, v ostatních patrech pak zděnými sloupy. V 1. až 5. N.P. mají 

sloupy rozměr 1,05x0,45 m, od 6 N.P. mají sloupy rozměr 0,75x0,45 m, krajní pilíře pak 

0,75x0,45 m. Obvodové zdi jsou  z cihelného zdiva. tl. 0,45 m, tloušťka stěny u navazu-

jícího objektu je 0,3m,v suterénu pak 0,45 m. Konstrukční výška suterénního podlaží     

je 3,0 m, v nadzemních podlažích pak 3,3m. 

 

 

Dělící příčky  

 

Cihelné z děrovaných cihel. 

 

 

Výplně otvorů  

 

Stávající okna jsou dřevěná, zdvojená, a to otevíravá a sklopná.V hale a komerč-

ních prostorách se nacházejí okna v ocelovém rámu.  
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V suterénu se nacházení jak okna v dřevěném rámu, tak i okna v ocelovém rámu 

se zasklením s drátěnou vložkou. Vstupní dveře do objektu jsou ocelové s jednoduchým 

zasklením. Garážové vrata jsou jednoduché ocelové s plechovou výplní. 

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukci jednotlivých podlaží je montovaná z železobetonových panelů 

tl. 0,225 m.  

 

 

Zastřešení  

 

Spádová vrstva je řešena struskovým násypem tloušťky 0,12 až 0,3 m. Pod touto 

vrstvou se nachází volně položená lepenka A 500 H. Na spádové vrstvě je uložena vrst-

va písku tl. 0,02 m, na ni jsou položeny plynosilikátové desky tl. 0,1 m,  tyto vrstvy jsou 

následně zakryty betonovou mazaninou tl. 0,06 m. Následně je provedena finální hydro-

izolační vrstva tvořena nátěry ALP a asfaltovými pásy typu A500/H a T 50/A. Střešní 

konstrukce kanceláře v 6. N.P. je tvořena struskovým násypem tloušťky 0,3 až 0,35 m, 

následně pískovou vrstvou tl. 0,02 m, plynosilikátovými deskami tl. 0,1 m, betonovou 

mazaninou tl. 0,1 m, nátěry ALP a asfaltovými pásy typu A500/H a T 50/A, betonovou 

mazaninou tl. 0,05 m a teracovou dlažbou v cementové maltě a asfaltovou krytinou. 

 

Sklon střešních ploch hlavní střechy a střechy nad 5. N.P. je 3%  , sklon střechy 

nad chodbou v 6.N.P. je 9,5%, nad kanceláří pak 3%.  

 

Spádování střechy nad vchodem neodpovídá nynějším zásadám, oplechování.      

Je netěsné a dochází k zatékání do přilehlé stěny.  

 

Klempířské prvky  

 

Stávající klempířské prvky oplechování hran, lemování, nadřímsové žlaby jsou 

provedeny z pozinkovaného plechu opatřené nátěrem,  
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Zpevněné plochy  

 

Souběžně s ulicí Na Hradbách je proveden chodník ze zámkové dlažby, z jižní      

a  západní strany objektu je proveden okapový chodník z kačírku. 

 

 

Úpravy povrchu  

 

Povrchové úpravy v interiéru jsou z vápenné štukové omítky. Exteriérové povr-

chové úpravy jsou provedeny břizolitovou omítkou. Soklová část je obložena keramic-

kými obkladem.  

 

 

Inženýrské stavby  

Nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 

 
 

d2) Nový stav  

 

Přípravné a demontážní práce 

 

V rámci přípravných prací bude zajištěno staveniště dle požadavků přílohy č.1 

bod.1 k NV č.591/2006 Sb. [18], dále očištění fasády, provedení prohlídky fasády a za-

měření výplní otvorů jejich dodavatelem. Budou demontovány všechny stávající klem-

pířské prvky na fasádě a střešních rovinách (oplechování atik střech, lemování, oplecho-

vání říms a žlabů, včetně všech kotvících prvků), demontovány držáky lana bleskosvodu 

z obvodových stěn z plochy střechy.  Dočasně demontovány budou také reklamní tabule, 

uliční osvětlení.stávající zábradlí. Z fasády je nutno také odstranit držáky lan bleskosvo-

dů, reklamní tabule, uliční osvětlení. 

 

V rámci přípravných prací pro výkopové práce proběhne odstranění stávajícího 

okapového chodníku – zámková dlažba, včetně jeho podkladních vrstev. 
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Tabulky s polohou inženýrských sítí se dočasně odstranění, po dokončení konečné 

povrchové úpravy navrátí na původní místo. Jejich poloha bude při demontáži zazname-

nána do předávacího protokolu stavby (stavebního deníku). 

 

 

Základy  

 

 Nejsou předmětem navrhovaných prací. 

 

 

Bourací práce  

 

Odstraněna bude střešní nadezdívka a římsa. Kdy nejdříve je nutno z těchto části 

odstranit veškeré klempířské prvky. Demolice nadezdívky bude prováděna rozebíráním 

shora, převážně ručně a strojně. Odpad bude dopravován skluzem na suť rovnou do kon-

tejneru na stavební suť. K odstranění střešního pláště dojde v pouze v prostoru nové 

chodby, kde budou odstraněny všechny vrstvy, ponecháno bude pouze 10 mm škvárové-

ho podsypu vyznačeno na výkrese 6.N.P – bourací práce. Částečně budou odstraněny 

vrstvy stávajícího pláště na střeše kanceláře v 6 N.P – rozsah je patrný z výkresu 7.N.P – 

bourací práce, kdy bude odstraněna asfaltová krytina a teracová dlažba v cementové 

maltě.  

 

 

Výkopové práce 

 

Přípravnými pracemi pro provedení výkopů je odstranění stávajících betonových 

dlaždic, rozebrání chodníku ze zámkové dlažby vedoucího souběžně s ulicí Na Hrad-

bách. Zámková dlažba z chodníku bude uložena na paletě na skládce v rámci zařízení 

staveniště. Podkladní vrstvy budou rovněž uloženy na skládce na staveništi tak, aby    

nedošlo k jejich znehodnocení a promísení s výkopkem. Výkop je navrženo s ohledem 

na blízké vedení technické infrastruktury a stísněné podmínky provádět ručně. Výkopek 

bude dočasně uložen na skládce v rámci zařízeni staveniště. Rýha kolem objektu musí 

být vyhloubena a do hloubky 1 m pod úroveň terénu. Šířka rýhy pak musí být min. 0,8m. 
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Výkop je nutno dělit na menší úseky, navrženo na polovinu délky stěny. Výkop je nutno 

provádět vždy pouze na jedné straně. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Dozděny budou některé otvory v 1S. až 6 N.P, zdivem HELUZ tl. dle okolních 

stěn na tepelně izolační maltu TM39. Přesná specifikace je patrná z výkresů jednotlivých 

podlaží.případně řezů objektem. V 6.N.P. bude provedeno vyzdění chodby z cihel HE-

LUZ HELUZ STI 25 na tepelně izolační maltu TM39. Spojení dozdívek se stávající 

konstrukcí je uvažováno dvěma tahovými sponami vkládanými do každé 2. řady a při-

šroubovanými k stávajícímu zdivu (páskovou oceli). Spáru mezi horní plochou cihel a je 

nutno vyplnit pružným materiálem (PU pěnou). 

 

Zdivo nad otvory nové chodby bude vyneseno vysokými překlady Heluz, ukláda-

nými do cementové malty. Skladba překladů je doplněna tepelnou izolací tl. 0,1 m 

z pěnového polystyrénu vloženou mezi překlady. Přesná skladba překladů je uvedená na 

výkrese 6 NP. Délka uložení překladu je minimálně 0,125 m. 

 

 

Výměna výplní otvorů 

 

Před objednáním oken a dveří je nutno provést zaměření. Nově budou osazena 6-ti 

komorová, plastová, s izolačním dvojsklem. Ve shodném členění se stávajícím provede-

ním. Před osazením okna je nutno nalepit na rám okna těsnicí pásky (např. Tremco ill-

bruck s.r.o.). Kotvení oken a dveří je navrženo provést kotevními plechy z interiérové 

strany do parapetů, ostění a nadpraží. Rozteč přípojných bodů nesmí přesáhnout 700 

mm, od okraje je maximální vzdálenost 250 mm. Připojovací spáru je nutno následně 

vyplnit polyuretanovou pěnou. Vstupní dveře jsou navrženy z hliníkových profilů, kot-

vení je obdobné. Součinitel prostupu tepla u nových oken je 0,91 Wm2K-1 , dveří pak 1,2 

Wm2K-1 je tedy splněn požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla uvedený 

v tabulce 3 v ČSN 73 0540 - 2  [1]. Vážená vzduchová neprůzvučnost oken Rw bude 36 

dB. Okna budou osazena tak, že vnější líc rámu okna musí být ve stejné rovině s fa-

sádou. Při montáži nutno postupovat v souladu s TNI 74 6077 [25] 
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Plastové komůrkové parapetní profily je navrženo osazovat na polyuretanovou 

pěnu. Zakončení parapetů je nutno osadit před vnitřní povrchovou úpravou ostění. 

 

Okno umístěné na jihovýchodní straně na chodbě v 7.NP. je nutno podezdít jed-

nou řadou cihel HELUZ PLUS 44-K-1/2 

 

 

Vnitřní úpravy povrchu  

 

Bude provedena oprava ostění po vyměněných oknech a dveřích, provedena omít-

ka na zazdívkách otvorů. Vyrovnání bude provedeno omítkou BAUMIT MPI 25 L, ná-

sledná konečná povrchová úprava je štukovou omítkou. Při provádění začištění je nutno 

vložit k rámům oken ukončovací „APU“ lišty. 

 

 

Vnější konečné povrchové úpravy 

 

Finální povrchová úprava je minerální, paropropustnou omítkou BAUMIT NA-

NOPORTOP v tl. 3 mm. Při výběru barvy je nutno respektovat doporučení výrobce.    

Index HBW vyšší než 25. V soklové části pak konečnou povrchovou úpravou bude ka-

mínková omítka Baumit MosaikTop. Na opěrné stěny sjezdu garáží bude natažena Bau-

mit MosaikTop, bez zateplení.  Omítka bude zatažena pod okapový chodník 0,1 m, a 

tam chráněna nopovou folii.. Na nezateplované konstrukce u vchodu -  sloup, trám, bude 

natažena omítka shodná jako na fasádě.  

 

 

Vnější kontaktní zateplovací systém 

 

Vnější zateplení bude provedeno zateplovacím systém Baumit. Tepelně izolační 

vrstva je navržena z desek BAUMIT OPEN REFLECT tl. 0,18 m, kotvení desek je na-

vrženo kotvami BAUMIT STARTRACK RED. Rozmístění desek z minerální vlny je 

patrné z výkresu požárně bezpečnostního řešení.. Soklová část objektu nad terénem do 

výšky 300 mm nad terénem bude zateplena deskami Austrotherm XPS TOP P GK tl. 

0,160 m. Tato část nebude kotvena. 



Diplomová práce          Michal Holek  
Ekonomická náročnost revitalizace kancelářského objektu na nízkoenergetický standard 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

64 
 
 

 

Pod terénem jsou pak navrženy desky Austrotherm XPS TOP P GK tl. 0,1. Pře-

chod desek Austrotherm XPS TOP P GK a BAUMIT OPEN REFLECT je nutno provést 

v souladu s požadavky normy ČSN 73 0810 a změny Z1 [2]. 

 

Práce musí být prováděny v souladu s technologickým předpisem výrobce [26]     

a dále normou [27]. Tam, kde norma ČSN 73 0810 [2] požaduje provedení teplené izo-

lace reakce třídy na oheň A1, A2 budou použity desky z minerálních vláken s podélnou 

orientaci vláken v tloušťce 0,180 m. Desky budou kotveny hmoždinkami STR – U   8/60 

x 235 s ocelovým šroubovacím trnem.  

 

Dilatační mezera mezi objekty bude do hloubky min. 1 m zaplněna PU pěnou. 

 

Vyrovnání rohů je navrženo provést tak, že se do rýhy vlepí desky  BAUMIT 

OPEN REFLECT lepicí hmotou Baumit StarContact, střídavě po výšce vždy 1. čelní 

stranu přikotvit hmoždinkami STR-U - 3 kusy na desku. Následující 2. vrstvu izolantu 

BAUMIT OPEN REFLECT následně přetáhnout na již vyrovnaný roh budovy s tím, že 

deska bude vždy minimálně v místě rýhy lepena k podkladní vrstvě celoplošně opět      

lepidlem Baumit StarContact. Tato 2. vrstva izolantu se již nebude v místě rýhy kotvit 

hmoždinkami. Následně od vnitřní strany rýh bude dodržován rast pro kotvení hmoždin-

kami  STARTRACK RED.  

 

V případě varianty s minerálními fasádními deskami (požární pásy) do rýhy vlepit 

opět pomocí lepidla Baumit StarContact desky s kolmou orientací vláken, ty je nutno le-

pit celoplošně !!!. Následně na tomto detailu provést základní vrstvu, sklotextilní síťovi-

nou je nutno přetáhnout na obě strany na podkladní konstrukci min. 150 mm. Po týdenní 

technologické pauze vyzrání stěrky již standardně nalepit vlastní zateplovací systém. 

V tomto případě je nutno obě vrstvy přikotvit hmoždinkami STR-U STR 8/60 U x 375. 

Tyto hmoždinky nebudou započítány do vlastního kotvení ETICS. 

 

Napojení parapetu na fasádu bude provedeno parapetním připojovacím profilem. 
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Zateplení stropu 1.S. 

 

Je navrženo provést celé ploše stropu Baumit EPS-F plus tloušťky 0,08 m 

s kotvením hmoždinkami NTK U délky 0,130 m. Konečná povrchová úprava bude mal-

bou. V garáži a na chodbě jsou pak z důvodu zachování únikové cesty použity minerální 

desky s podélnou orientací vláken v tl. 0,1m kotvený NTK U délky 0,130 m. Počet 

hmoždinek je navržen 4ks/m2. Lepení desek je nutno provádět lepící hmotou BAUMIT 

STARCONTACT  

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Nad vyzděnou chodbou bude proveden strop z trapézového, profilovaného plechu 

VIKAM TR 55/250, uloženého v pozitivní poloze jako ztraceného bednění střešní beto-

nové desky. Sklon bednění je nutno provést tak, aby plynule navazoval na střešní kon-

strukci chodby. Deska bude vyztužena kruhovou betonářskou oceli 10505 o průměru 

10 mm. Čelo stávající konstrukce musí před betonáží očištěno a navlhčeno. Do zatvrd-

nutí doby betonové směsi (10 dnů) musí být bednění podepřeno podpěrnou konstrukcí. 

Spojení stropu s pozedním věncem bude řešeno provázáním výztuže překladu a stropu. 

Trapézový plech je na stávající stěně navrženo uložit na ocelový úhelník  L 100x100x6 

přišroubovaný do zdi ocelovými kotvami. Vyztužení pozedního věnce je navrženo 4 pru-

ty profilu 12 mm z oceli 10338, spojenými 2stiřznými třmínky profilu prutu 6 mm á 250 

mm. Z vnější strany bude ztužující pozední věnec obezděn věncovkou HELUZ 8/19. 

Z vnitřní strany bude ztužující věnec bedněn bedněním. 

 

 

Podhledy 

 

Nově navržený plný sádrokartonový podhled umístěny v místnostech 6.19 a 6.20 

bude proveden z desek tl. 12,5 mm a kotvený do ocelového roštu zavěšeného na stropní 

konstrukci. Do roštu bude vložena tepelná izolace z minerální plsti, pod ní je vložená   

foliová parozábrana,, tu je nutno dobře napojit na zdivo – přelepit páskou. Přesná sklad-

ba je zřejmá z výkresu střechy.  
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Zastřešení  

 

Ostatní stávající střešní konstrukce bude ponechána. Střecha bude i nadále prove-

dena jako jednoplášťová. Nová tepelně izolační vrstva střešního pláště je navržena 

z desek - DESKY POLYDEK TOP EPS 100 skladba a tloušťka desek je patrná z řezu 

objektu, případně z výkresu střechy. Vzájemné spoje desek budou k sobě svařeny pla-

menem Provedení okapních hran bude řešeno dle detailu. Desky je navrženo mechanic-

ky kotvit talířovými hmoždinkami ejot FDD do betonové mazaniny, minimální počet  

kotev je ve vnitřní ploše 3 ks/m2, o krajových oblastech pak min. 6 ks/m2, v rohových 

oblastech pak min. 9 ks/m2. Před realizaci je nutno pevnost povrchu mazaniny ověřit  

výtažnými zkouškami. Spád střešních rovin 3% k okapní hraně je dostačující a vyhovuje 

požadavku normy ČSN 73 19 01 [8]. Jako vrchní asfaltový pás je navržen pás ELAS-

TEK 40 SPECIAL COMBI tl. 4 mm. Vrchní pás bude celoplošně navařen a na pás, který 

je již součástí desek POLYDEK, budou pásy kladeny rovnoběžně s okapem a místně ze-

síleny přípravným pásem. U štítových hran je tento zesilující pás kladen kolmo na hranu 

štítu. 

 

K vytvoření nového spádu na střeše nad vchodem do budovy je shodně navrženo 

využití desek POLYDEK TOP EPS 100 v potřebné tloušťce. Jako vrchní asfaltový pás 

bude v tomto případě použit pás ELASTEK 40 FIRESTOP tl. 4 mm. Provádění je shod-

né jako u pásu SPECIAL COMBI. 

 

 Na veškeré navazující konstrukce budou pásy vytaženy min. 150 mm na hranu 

atikového klínu Isover AK 60x60, ten je nutno klást volně – nekotvit!!! Pásy vytažené 

na svislou konstrukci budou zachyceny přítlačnou lištou a zakryty krycí lištou. U dveří 

strojovny výtah, okna nad chodbou v 6.N.P. a  u schodišťového okna  budou pásy zata-

ženy pod rám okna. 

 

Na střeše  6 N.P. a hlavní střeše budou instalovány kotvící body typu SAFE-

POINT B – TSP 600-B. A osazeny nové větrací komínky kanalizace. Veškeré prostupu-

jící konstrukce jako je větrání kanalizace, kotvící body je nutno opatřit manžetou a vrch-

ní asfaltový pás vytáhnout až na svislou část min. 150 mm a tam zachytit nerezovou ob-

jímkou. 
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Pod okna strojovny výtahu je nutno z důvodu požární odolnosti položit betonové 

dlaždice tl. 0,05 m. 

 

 

Bleskosvod 

 

Nově bude po provedení zateplení fasády namontován v původní trase na kotevní 

prvky s přerušením tepelného mostu – kotvy thermax 8/10. Na ploše střechy bude drát 

bleskosvodů fixován v držácích s betonovou kostkou – ty budou volně kladeny. Napoje-

ní na zemnící soustavu bude ve shodném místě. Následně po dokončení bude provedena 

revize.  

 

 

Chodníky 

 

Po provedení zateplení obvodových stěn pod úrovní terénu dojde k plné obnově 

chodníku. Zároveň bude proveden nových okapový chodník na severní a východní stra-

ně budovy. Chodník – kačírek, šířka 0,5 m. tl. vrstvy 0,15 m. Obrubníky ABO 10-20, 

budou ukládány do suchého betonu. 

 

Zámková dlažba – obnova chodníku bude provedena podkladní vrstva hutněného 

stěrku frakce 8/16 tl. 0,1 m, pískové lože tl. 0,02 m, následně vyskládaná dlažba - roze-

braná 

 

 

Zámečnické prvky a konstrukce 

 

Zábradlí u oken je navrženo trubkové ocelové – pozinkované, kotvení do fasády 

bude po provedení konečné povrchové úpravy. Kotvení bude provedeno kotvícími pro-

středky Fischer Thermex 8, z důvodu přerušení tepelného mostu. Reklamní cedule – 

demontované před zateplením budou rovněž kotveny pomocí kotev Thermex 8. Uliční 

lampa – demontována před zateplením pak pomocí kotev Thermex 16, minimální délka 

kotvení je 150 mm. Zábradlí u vstupu bude kotveno klasicky na hmoždinky do podlahy. 
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Žebříky demontované před zateplením, překotveny na stejné místo na kotvy Thermax 

16. 

Větrací otvory 

 

Větrací otvory umístěné v místnostech S0.04-0.07 zaslepeny, větrání bude řešeno 

mechanicky. 

 

 

Klempířské prvky a konstrukce 

 

Jedná se o oplechování okapových a štítových hran střech, podokapní žlaby, 

svodné trouby, parapetní desky, jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 3610 [28] 

Parapetní desky, podokapní žlaby a svodné trouby budou vyrobeny z eloxovaného po-

zinkovaného plechu tl. 0,70 mm. Šítových hrany jsou řešeny profilem Unidek, tento pro-

fil bude kotvený k podkladu á cca 350 mm. Profily je nutno po 1,2 n vyztužit. Spojování 

se provádí snýtováním přes dilatační lištu s mezerou cca 4 mm, profily je nutno   nechat 

každých 10 m nespojené. [29]. Okapní hrana je řešena klempířským prvkem         z elo-

xovaného pozinkovaného plechu tl. 1 mm. Do tohoto profilu jsou desky zasouvány. Ře-

šení okapní hrany je patrné z výkresu detailu. Venkovní parapetní desky je nutno před 

prováděním konečné povrchové úpravy omítky chránit zakrytím. Ukončení parapetů 

musí být provedeno zapuštěním do zateplení min. 4 mm a osazením ukončovacího profi-

lu. Spád parapetu je 5% směrem od okna.  

 

Nové svody dešťových vod na fasádě budou kotveny po provedení konečné povr-

chové úpravy pomocí kotevních prvků Fischer Themex 8/180 s přerušeným tepelným 

mostem. Minimální délka kotvení je v plné cihle 70 mm. 

 

Háky podokapních žlabu budou kotveny na okapní profil v roztečích max. 0,8 m. 

Zakrytí dilatace bude provedeno klempířským prvek, kotveným do fasády pomocí 

hmoždinek a šroubů. Osazení zakrytí dilatace bude provedeno před zateplením fasády. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorů  

 

Tloušťky tepelné izolace byly navrženy na základě tepelně technického výpočtu 

tak aby vyhověly doporučeným požadavkům normy ČSN 730540-2:2011 [1].  

 

Nové výplně otvorů (okna, dveře) rovněž splní požadavek na součinitel prostupu 

tepla. 

 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu  

 

Nebylo řešeno 

 

 

g) Vliv objektu a jeho používání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků  

 

Stávající způsob vytápění tohoto objektu není úpravami měněn, stejně jako způ-

sob nakládání se vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a výměna stávajících 

výplní otvorů sníží množství tepla potřebného k vytápění objektu. Veškerý stavební od-

pad vzniklý během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle kategorie odpadů 

uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [9] Na stavební suť bude přistaven kontejner. Se 

vzniklými odpady je nutno nakládat dle ustanovení zákona č. 185 /2001 Sb. [10]. Okolí 

revitalizovaného objektu se po skončení prací uvede do původního stavu (obnova tráv-

níků). 

 

Při stavebních pracích vzniknou tyto odpady: 

 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  

jiné nebezpečné látky                                                                              N 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 

  číslem 08 04 09                                                                              O 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 

15 01 02 Plastové obaly                        O 

15 01 03Dřevěné obaly          O 

15 01 04 Kovové obaly                           O 

17 01 01 Beton                         O 

17 02 02 Sklo                                                         O 

17 02 03 Plasty                     O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  

17 04 05 Železo a ocel                         O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 

20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 

 

Pozn.  

N…………..nebezpečný odpad 

O………….ostatní odpad 

 

 

h) Dopravní  řešení  
 

Není předmětem řešení. Příjezd k objektu je z ulice Na Hradbách. 

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření  

 

Při provádění stavby musí být minimalizovány hlučné práce a prašné práce. Práce 

je nutno provádět v časovém úseku od 700 do 22 00. Odpad vzniklý v průběhu stavebních 

během prací je nutno skladovat rozdělený dle kategorií odpadů uvedených ve vyhlášce 

381/2001 Sb. [9]. Za způsob, jakým bude nakládáno s odpadem, vzniklým v průběhu 

stavby má odpovědnost zhotovitel stavby.  
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Stávající způsob nakládání s běžným komunálním odpadem není měněn. Splaško-

vé odpadní vody jsou odváděny stávající kanalizací v ulici Na Hradbách. Dešťové vody 

jsou rovněž napojeny do stávající kanalizační sítě. 

 

Protiradonové opatření je dostačující stav. 

 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky kladenými na výstavbu především vy-

hláškou č. 268/2009 Sb. [4]. 

 

 Dále při stavebních pracích je nutno dodržovat požadavky NV 362/2005 Sb [23], 

NV 591/2006 Sb. [18], zákon 309/2006 [24], rovněž je nutno při realizaci vnějšího kon-

taktního zateplení respektovat normu ČSN 73 2901 [27]. V souladu s ustanovením části 

I přílohy č. 1 k NV 591/2006 [18] bude staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovola-

ných fyzických osob.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

Pozn.  Osnovy technických zpráv jsou vypracovány dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [7] 
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