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Anotace 

VOJTASÍK J.:  Brassérie: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, 46 str. Vedoucí práce: Ing. arch. Zelinka J.

Obsahem této bakalářské práce je vypracování architektonicko-stavebního řešení brassérie, 

která  tvoří  fragment  novostavby  plánovaného  návrhářského  centra  na  ulici  Palackého  v 

historickém centru Přívozu. Celý projekt vznikal na základě předchozí  urbanistické studie 

vypracované v rámci předmětu Ateliérová tvorba III a je pokračováním dalšího vývoje, který 

následoval  v  Ateliérové  tvorbě  IV.  Výrazným  prvkem  objektu  se  stala  jeho  celá  nosná 

konstrukce,  která pečlivě sleduje modulovou síť v horizontálním i  vertikálním směru a je 

znatelná jak z exteriéru tak interiéru. Vzniká tak budova přiznávající naprosto vše, otevřená 

celé veřejnosti. 

Annotation

VOJTASÍK J.: Brasserie: Bachelor project. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, 

Faculty  of  Civil  Engineering,  Department  of  Architecture,  2013,  46 p.  Project  head: 

Ing. arch. Zelinka J.

Subject matter of this bachelor project is creating designs for brasserie, which will be a part of 

newly built office house on Palackého street in the centre of Ostrava Přívoz. Whole project 

was based upon previous research which was done during previous  courses of Architecture 

Studio III and Architecture Studio IV. Main focus point was designing optimal way to build 

façade without sacrificing its essence, which later proved to be possible thanks to combination 

of  column  system used  inside  and  cast  in  situ  concrete  load  bearing  walls  designed  on 

building  edge.  This  construction  is  uncovered  and  viewable  both  from outside  and  from 

within projected volume.  Designed building remains true to  moduli  space and is  open to 

whole public.
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Seznam použitého značení

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bpv. – Balt po vyrovnání

Cx/x – značka pevnostní třídy betonu

ČÚZK – český úřad zeměměřičský a katastrální

č. – číslo

ČSN – česká technická norma

EPS – expandovaný polystyren

k.ú. – katastrální území

Kč – korun českých

LDPE – nízkohustotní polyethylen

m – metr, základní délková jednotka

m2 – metr čtvereční

m3 – metr krychlový

mm – milimetr

NN – nízké napětí

NP – nadzemní podlaží

POV – plán organizace výstavby

PVC – polyvinylchlorid

Sb. – sbírka

SDK – sádrokarton

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SO – stavební objekt

SP – skladby podlahy

tl. – tloušťka

ŽB – železobeton
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1 ÚVOD

Předmětem této bakalářské práce je vypracování architektonicko-stavebního řešení brassérie, 

která  tvoří  fragment  novostavby  plánovaného  návrhářského  centra  na  ulici  Palackého  v 

historickém centru Přívozu.  Celý projekt  vznikal  na základě předchozí  urbanistické studie 

vypracované v rámci předmětu Ateliérová tvorba III a je pokračováním dalšího vývoje, který 

následoval  v  Ateliérové  tvorbě  IV.  Výrazným  prvkem  objektu  se  stala  jeho  celá  nosná 

konstrukce,  která pečlivě sleduje modulovou síť v horizontálním i  vertikálním směru a je 

znatelná jak z exteriéru tak interiéru. Vzniká tak budova přiznávající naprosto vše, otevřená 

celé veřejnosti.

Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje popis území, na 

kterém se řešený objekt nachází a pak především průvodní zprávu a souhrnnou technickou 

zprávu dle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona. Výkresová část obsahuje dokumentaci k 

provádění stavby.

— 10 —



2 OSTRAVA PŘÍVOZ

 2.1 Historie

Přívoz vytváří spolu s Moravskou Ostravou historické jádro dnešní Ostravy. Už od pradávna 

vytvářela tato část města vstupní bránu do centra a procházely zde význačné obchodní cesty, 

spojující jižní a západní oblasti s Pobaltím. 

První  písemné  doklady  pocházejí  již  ze  14.  století  kdy  se  o  Přívozu  mluvilo  jako 

o zemědělské  vsi,  což  trvalo  až  do  zrušení  poddanství  v  roce  1848.  Počáteční  jiskrou 

předznamenávající  přelom  bylo  napojení  na  železniční  trať  Vídeň-Krakov  což  umožnilo 

pozdější dynamický rozvoj vesnice v důležité dopravní a průmyslové středisko. Od roku 1900 

byl  Přívoz  povýšen na  město.  Těžba rud  zde  probíhala  už  od  roku 1849,  kdy zde  bratři 

Kleinové vyhloubili jámu František. Po přelomu 19. a 20. století zde byla vystavěna moderní 

koksovna a elektrárna. 

Tento  rozvoj  se  silně  podepsal  do  charakteru  zdejší  zástavby,  která  byla  dříve  spíše 

zemědělského rázu. Územní plán nové zástavby vypracoval v roce 1893 vídeňský architekt 

Camillo Sitte. Územní plán byl koncipován do sedmi bloků tak aby byla ponechána trasa 

současné Nádražní třídy s funkcí hlavní osy a přiléhající náměstí sloužilo jako společenské 

centrum města.

 2.2 Současnost

V současnosti je Přívoz součástí statutárního města Ostrava, kde tvoří jednu z 23 městských 

obvodů. Má plochu asi 1353ha a bydlí zde 41 tisíc obyvatel. Nachází se zde dvě památkové 
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zóny,  cenné  především z  hlediska  historické  architektury  a  urbanismu.  Oblast  se  potýká 

s problémem separace od zbytku ostatního města kvůli překážkám, kterými jsou nádraží spolu 

s blízkými továrnami lehkého průmyslu.  Začínají se zde projevovat negativní aspekty této 

separace a městská část je čím dál tím více izolovanější a nepřístupnější obyvatelům ostatních 

částí  města.  Dalším problémem je  také  sociálně  homogenní  skladba  obyvatel  s  vysokým 

procentem zastoupení nepracujících, která postupně oblasti propůjčuje vlastnosti typické jinak 

pro chudinské ghetta.

I přes toto všechno si Přívoz zachoval jistý rozpoznatelný charakter  zástavby a atmosféry, 

jež z části dotváří právě jeho industriální okolí.

— 12 —



3 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Úkolem bylo navrhnout revitalizaci celého území, které by skrz promyšlené zásahy vrátilo 

život zpátky do ulic historického centra Přívozu. Na základě hloubkové analýzy uliční sítě 

a prostředí bylo identifikováno několik bodů, vyžadujících okamžité řešení za cílem vytvoření 

podmínek  pro  samovolný  růst  i  po  dokončení  všech  fází  výstavby  a  zajištění  tak 

dlouhotrvajícího růstu. Současně byla nalezena řada silnějších stránek území, které je potřeba 

respektovat a dále kultivovat pro zajištění blaha místních obyvatel.

Prvořadým problémem je  už výše zmiňovaná separace  území  od okolí,  způsobena okolní 

zástavbou  průmyslového  charakteru.  Toto  nebude  možné  ovlivnit  z  vnitřního  pole  území 

a proto bude nutné nalézt způsob jak tuto záležitost začlenit do charakteru místa v pozitivním 

smyslu. Na severní straně území je proto navržena liniová bloková zástavba shromažďující 

menší živnosti a obchody do pomyslného valu, který dokáže odstínit negativní vlivy válcoven 

na opačné straně. Z jihu území je navržena zástavba bytových domů rozptýlená v husté zeleni, 

která se bude chovat jako zábrana proti rušivému nádraží. Bude také nutné vyřešit omezení 

dopravní kapacity způsobené slabým napojením území na dopravní infrastrukturu. Toto bude 

vyřešeno vytvořením nového napojení na severozápadní straně.

Celkově bude území tvarováno s ohledem na současné požadavky měst jednak s ohledem na 

hygienické,  požární  a  jiné  předpisy  tak  i  požadavky  urbanistického  a  architektonického 

vyjádření  území.  Toto  bude  tvořeno  sumou  menších  zásahů  do  blokové  zástavby,  silnic 

a pěších tras. Nejvýraznější změnou bude zřejmě rozdělení nadměrných bloků na menší, čímž 

se zvětší veřejně využitelná plocha a odstraní se hluché nevyužité pozemky ve vnitrobloku. 
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4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační  údaje  o  žadateli  a  zpracovateli  dokumentace,  označení  stavby  a  

pozemku.

Název stavby: NÁVRHÁŘSKÉ STUDIO

Druh stavby: NOVOSTAVBA

Místo stavby: kraj: Moravskoslezský

Katastrální území: Ostrava-Přívoz

č.poz.:981

Stupeň dokumentace: Studie (DUR)

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

majetkoprávních vztazích, 

Parcela je umístěna v městské části  Ostrava-Přívoz,  na ulici  Palackého.  V současnosti  je 

v katastru nemovitostí  vedena jako zastavěná plocha s nádvořím. V územním plánu města 

Ostravy ze dne 25.1.2013 je území vedené jako živnostenské, což jako takové povoluje stavby 

zde navrhovaného charakteru. 

V dnešní době je zde běžná městská bloková zástavba, pokrývající celé území parcely. Plán 

územního  rozvoje  počítá  z  celkovou  přestavbou  území,  ale  nepočítá  se  s  výraznějšími 

změnami v náplni oblasti, které by mohly negativně ovlivnit výstavbu. Okolní stavby jsou 

maximálně dvojpodlažní, vystavěné v průběhu 20. století. Ze severovýchodní strany je území 

připojeno  ulicí  Hlučínská  a  na  opačné  straně  je  napojení  na  jednak  na  ulici  Slovenská, 
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tak i na dálnici D1. V oblasti se nachází především volně rostoucí, neudržovaná zeleň a na 

ulici Božkova prochází v blízkosti parcely alej listnatých stromů vyššího stáří.

A.3 Údaje  o  provedených  průzkumech   a  o  napojení  na  dopravní  a  technickou  

infrastrukturu

V minulosti byly v blízkém okolí provedeny vrty pro indexování hornin. Přímo na pozemku 

nebyl v minulosti proveden žádný vrt.

— V roce 1983 byl poblíž proveden vrt s evidenčním číslem GF P037165 s hloubkou 

10,3m 

— V roce 1988 byl poblíž proveden vrt s evidenčním číslem GF P059261 s hloubkou 

8,3m

Cílem bylo zjistit agresivitu a hloubku podzemních vod, geologický profil, index vlastností 

zemin,  strukturní  mapu,  mechanické  vlastnosti  zemin,  stlačitelnost  a  základové  poměry. 

Výsledky  těchto  průzkumu  budou  součástí  speciálně  zaměřené  dokumentace,  která  není 

součástí řešení v bakalářské práci.

Napojení na okolní dopravní infrastrukturu je možné skrz ulice Hlučínská a Na Náspu. Na obě 

tyto ulice ústí hlavní dopravní tepna procházející napříč územím, ulice Palackého. V blízkosti 

je také hlavní nádraží Ostravy a kapacitní napojení na celostátní dálnici D1.

Celé  centrum  přívozu  je  vybaveno  městskou  technickou  infrastrukturou,  která  umožňuje 

bezproblémové napojení a uspokojení všech potřeb budovy. Současné sítě vedou paralelně 

s ulicí  Palackého  a  také  ulicí  Božkové.  Napojení  bude  provedeno  formou  podzemních 

přípojek – bude se jednat o kanalizační, vodovodní a elektrickou přípojku.

A.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky specifikované v územním rozhodnutí, stavebním povolením, zabezpečením BOZP, 

požární  ochrany,  napojení  na  technickou  infrastrukturu,  ochrany  životního  prostředí 

a památkové správy byly splněny
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A.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Vypracování  návrhu  a  projektové  dokumentace  probíhalo  v  souladu  se  současně  platným 

stavebním zákonem 183/2006 Sb., vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., vyhláškou 

o  obecných  požadavcích  na  využívání  území  501/2006  Sb.,  vyhláškou  o  technických 

požadavcích  na  stavby  268/2009  Sb.,  vyhláškou  o  obecných  technických  požadavcích 

na výstavbu 502/2006 Sb., vyhláškou o o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. a nařízení vlády o stanovení podmínek ochrany 

zdraví při práci 361/2007 Sb.

A.6 Údaje  o  splnění  podmínek  regulačního  plánu,  územního  rozhodnutí,  popřípadě  

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Podmínky  regulačního  plánu  města  Ostravy  byly  během  navrhování  a  projektování 

zohledňovány v plném rozsahu a finální řešení ctí veškeré předpisy a limity pro dané území. 

Podobně i výstupy územního rozhodnutí byly brány v potaz a konečný projekt splňuje veškeré 

požadavky. 

A.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v  

dotčeném území

Výstavbě objektu bude předcházet rozsáhlá revitalizace území,  založené na snaze obnovit 

funkčnost  a  využitelnost  celého  území.  Na  počátku  stavby  budou  veškeré  potřebné 

komunikace a napojení na technickou infrastrukturu již zrealizovány a připraveny k využití.

A.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Odhad  předpokládané  doby výstavby vychází  z  vypracovaného  časového  harmonogramu, 

který  má  pevné  návaznosti  na  průběhy prací  na  okolních  domech  a  není  součástí  řešení 

bakalářské práce. Odhadovaná doba realizace se pohybuje přibližně mezi 18 a 24 měsíci.

Stavební  práce  započnou hloubením jámy pro  spodní  stavbu.  V průběhu  hloubení  budou 

postupně kotveny jednotlivé úrovně. Po osazení a předpnutí je vždy nutné vyzkoušet kotvy 

jedné úrovně a provede se výkop další etapy a další kotvení. Technologický předpis těchto 

prací a postup výkopových prací je nutné řešit ve speciálním projektu, který není součástí této 

bakalářské práce. Po dokončení výkopových prací bude výstavba pokračovat betonováním 
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základových pásů a patek budovy. Potom bude následovat betonáž svislých a vodorovných 

betonových konstrukcí podzemního podlaží. 

Po dokončení prací na základech a nosných konstrukcí podzemního podlaží započne výstavba 

nadzemních pater budovy.  Celá nadzemní část je tvořena hybridní kostrou tvořenou zčásti 

monolitickým skeletem a z části monolitickými stěnami, které zabezpečují jak prostorovou 

tuhost  budovy,  tak  i  dotvářejí  architektonický  ráz  budovy.  Následovat  budou  práce 

na vnitřním  prostředí  budovy:  výstavba  příček,  technické  zařízení  budovy,  podlahy, 

povrchové úpravy a další práce.

A.9 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.

Odhad  a  výpočet  ceny  provedení  stavby  a  jejího  následného  užívání  musí  být  založeno 

na odborném rozpočtu stavby, který není součástí řešení bakalářské práce.

Statistické údaje o stavbě:

Plocha parcely: 1418 m2

Zastavěná plocha: 1418 m2

Užitková plocha: 3770 m2

Plocha garáží: 1017 m2

Plocha brassérie: 220 m2

Plocha kancelářských prostorů: 2352 m2
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného  

stavu  konstrukcí;  stavebně  historický  průzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  

památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně

Stavební  pozemek  řešený  v  rámci  bakalářské  práce  se  nachází   mezi  ulicemi  Palackého 

a Božkovská.  Je téměř rovinatý a v katastru nemovitostí je zaveden jako   zastavěná plocha 

s nádvořím.  V  územním  plánu  města  Ostravy  ze  dne  25.1.2013  je  území  vedené  jako 

živnostenské,  což  jako  takové  povoluje  stavby  zde  navrhovaného  charakteru.  Zeleň 

se na pozemku vyskytuje v současnosti  pouze ve formě zatravněné plochy na straně ulice 

Božkova. Podél ulice Božkova je také vysázena alej vyššího stáří, která ale nijak nezasahuje 

do parcely a nebude ovlivněna v průběhu výstavby.

Současná budova na pozemku nemá praktické využití a nemá obyvatele permanentního rázu. 

Celý  blok  a  oblast  se  potýkají  se  zvýšenou  kriminalitou  a  je  problémem  zde  založit 

déletrvající podnik. Budovy v okolí parcely nejsou z hlediska architektonického, historického 

nebo urbanistického hodnotné,  jsou v celkově špatném stavu.  Toto v konečném důsledku 

znamená,  že  by  nebylo  ekonomicky  výhodné  zajišťovat  revitalizaci  a  sanaci  existujících 

budov  a  prostředky budou  směřovány do  vytvoření  nové  struktury  s  lepšími  vlastnostmi 

a kapacitami růstu.

b) Urbanistické  a  architektonické  řešení  stavby,  popřípadě   pozemků  s  ní  

souvisejících

Celý blok od ulice Terezy Novákové až po ulici Elišky Krásnohorské je určen k demolici 

a je pro něj navržen nový zastavovací plán. Počítá se s vytvořením ulice pouze pro pěší, která 

bude procházet blok mezi ulicemi Palackého a Dobrovského a končit. Uliční řada řešeného 

bloku bude na tuto skutečnost reagovat ustoupením a vytvořením malého náměstí v místě, kde 

bude končit  nově vytvořená ulice.  U tohoto náměstí  se bude nacházet v této práci řešená 

novostavba.  Doposud  téměř  nevyužívaná  ulice  Božkova  bude  zachována  a  bude 

na ni soustředěn zásobovací provoz pro celý blok mezi ulicemi Palackého a Božkovou. Nová 
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budova bude v tomto kontextu vytvářet stěnu prostoru nového náměstí, zakončení průhledu 

nově vzniklé pěší zóny a také místo kde se budou moci lidé setkávat a relaxovat. 

Cílem návrhu bylo respektovat novou uliční řadu, nově vzniklé funkce v okolí, splnit funkční 

požadavky a potřeby a  zároveň navrhnout  do území  novou náplň,  která  by byla  dotvořit 

zajímavé prostředí  pro okolní  obyvatele.  Budova bude plynule  navázána na zbytek bloku 

procházející podél ulice Palackého. Tvar návrh je dán nově navrženou studií zpracovanou 

k revitalizací celého území a nevytváří žádné výjimky z tohoto návrhu.

Kompozice rozdělení funkcí a náplní v budově vychází z požadavků, výzkumu a předpokladů 

vnitřního  provozu.  Čelem  do  náměstí  je  umístěna  v  parteru  specializovaná  brassérie, 

což je francouzská  kavárna  s  rozšířenou  nabídkou  zapečeného  pečiva  a  dalších  produktů. 

Bude  nabízet  odpočinek  všem  návštěvníkům  náměstí  a  zároveň  udrží  provoz  obyvatel 

na náměstí. Druhá část patra bude veřejně přístupná galerie jak projektů firmy tak i jiného 

umění.  Prostor  galerie  je  volným pokračováním náměstí  až  dozadu na  zadní  terasu.  Tato 

terasa je střechou polozapuštěného parkoviště na jižní straně domu, které vzniklo hledáním 

optimálního rozložení  parkovacích  míst,  tak  aby vznikalo  minimum nevyužitého prostoru 

a maximum  parkovacích  míst  za  zachování  všech  odstupových  vzdáleností  k  zajištění 

bezproblémového parkování. 

Projekt byl od počátku řešen dle požadavků klientovi a ne jako developerský projekt. Koncept 

vycházel ze současného poznání na poli umění, vědy a přírody, kdy jedno s druhým čím dál 

více  souvisí  a  všechno  stojí  na  elementárním  základu  částic.  Všechny  tyto  elementy 

v makroskopickém  měřítku  vytvářejí  kaši,  jež  je  smysly  vnímatelná  realita  uchopitelná, 

nicméně její zákonitosti a pochody jsou obyčejnému oku skryty. V souladu s těmito poznatky 

probíhalo  zamyšlení  také  nad  stavbou  samotnou,  kde  bylo  cílem  vytvořit  konstrukci 

pravdivou a upřímnou. Konstrukci jež se nebude skrývat za optickým smogem, jakým jsou 

různé kryty a klást minimální odpor pří evoluci vnitřních potřeb. Zvolena byla tedy skeletová 

konstrukce jejíž modul nebude skrytý,naopak bude znatelný jak ve směru horizontálním, tak 

i vertikálním.  Čelní  a  zadní  fasády  jsou  geometricky  modelovány  aby  odrážely  vnitřní 

konstrukci, a zároveň svým uspořádáním fungují jako skupina nosných pilířů vynášejících 

sebe sama i nosné desky pater a průvlaky. Tímto je dosaženo vytvoření plastické sítě, která 

poskytuje náhled do jinak oku skrytého světa budování staveb. Takto přiznaná konstrukce 
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se projevuji  i  ve vnitřním prostoru.  Vstupní prostor  z  náměstí  je velmi vzdušný, čehož je 

dosaženo átriem pronikajícím skrz  všechny nadzemní  podlaží  a  zakončeným  prosklenou 

střechou.

Budova  je  tedy  rozdělena  na  tři  části  –  brassérii,  galerii  a  samotný  kancelářský  prostor 

návrhářské společnosti. V rámci bakalářské práce je řešen prostor brassérie.  Obsluha spolu 

s hlavním prostorem jsou v 1NP, v úrovni ulice. Hlavní vstup je situován přímo do náměstí  

a od  vnitřního  prostředí  je  oddělen  malou vstupní  místností,  která  bude oddělovat  jednak 

teplotní  změny,  tak  i  ruch  náměstí  a  klid  kavárny.  Obslužný bar  je  umístěn  v posledním 

modulu budovy na hranici se sousední budovou, blízko u vstupu, přístupný z celé brassérie. 

Toalety  a  zázemí  jsou  umístěny  v  1PP,  přístupné  pomocí  schodiště  vedle  baru, 

tak i bezbariérového výtahu z hlavní lobby. Sklady v podzemním podlaží jsou přímo přístupné 

z  garážového  prostoru  a  zásobování  tak  nebude  narušovat  vnitřní  provoz.  Vedle  skladu 

brassérie  je  ještě  IT zázemí  firmy a  sklad  potřeb.  Toalety  budou  zrealizovány v  rozsahu 

kapacity  potřebné  pro  pokrytí  potřeb  brassérie  a  galerie.  Komunikační  cesty  brassérie 

neprocházejí ani se nekříží s provozem návrhářské společnosti. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení  

vnějších ploch

Zemní práce

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  bude  stavba  probíhat  na  místě  jiné  stavby,  nebude  nutné 

odstraňovat  ornici.  Zemní  práce  budou  probíhat  dle  specifikací  ve  zvláštní  geotechnické 

dokumentaci,  která  není  součástí  bakalářské  práce.  Výkopy  bude  nutné  během  výstavby 

pravidelně  po  etapách  zajišťovat  táhly  proti  sesuvu  stěn.  Hloubka  základové  spáry  bude 

v hloubce  4,93  metru  vzhledem  k  úrovni  terénu.  Malé  množství  zeminy  bude  umístěno 

dočasné překladiště, přebytek bude odvezen na skládku. Práce ve stavební jámě bude podléhat 

předpisům BOZP, které budou specifikované ve zvláštní dokumentaci, která není součástí této 

bakalářské práce.
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Základové konstrukce

Z výzkumu a analýz okolí a vztahu podloží bylo zjištěno příznivé složení podkladních vrstev. 

Nepříznivá je hladina podzemní vody. Tyto základové poměry budou vyžadovat bude nutno 

přezkoumat ve speciálním geotechnickém projektu, který není součástí této bakalářské práce. 

Z  těchto  základových  poměrů  je  možno  určit  jako  vhodný  způsob  založení  kombinaci 

základových patek a pásů. Základové patky umístěné pod vnitřními sloupy budou vytvořeny 

čtvercovými  patkami  o  rozměrech 2m šířky a  2m délky.  Obvodová stěna  bude  pro  svou 

geometrii  založena  na  průběžném pásu  o  šířce  1,5 až  2m.  Výška patek  i  pásu  bude 1m. 

Do vyhloubených jam bude vloženo bednění potřebných rozměrů a posléze bude použit beton 

potřebného  složení  a  konzistence  dle  speciálního  geotechnického  projektu.  Jako  vhodný 

se jeví beton třídy C20/25.  Po vybetonování základových patek bude pokračovat výstavba 

realizací  podkladní  konstrukce  podlah  a  svislých  nosných  konstrukcí  v  1PP.  Podkladní 

konstrukci podlahu budou tvořit 3 vrstvy, jsou to: vrstva tepelné izolace EPS Perimetr, vrstva 

hydroizolace HDPE a betonová vrstva.

Svislé nosné konstrukce a konstrukční systém

Jako  hlavní  nosný  systém  bylo  zvoleno  zkombinování  skeletové  konstrukce 

a železobetonových stěn. Všechny části systému jsou vytvořeny z monolitických prvků. Jako 

vhodná třída betonu byla zvolena C20/25. Modul systému byl zvolen proměnný s násobky 2,7 

m což odráží prostorové nároky podzemního parkoviště a také uspořádání kancelářských míst. 

Tento modul je vždy pravidelný po délce celé budovy, a je změněn pouze na stycích s okolní 

zástavbou kde je vhodné dodržet odstup od navázané budovy. Zatížení z podlaží se přenáší do 

základů  pomocí  čtvercových  sloupů  a  monolitické  železobetonové  fasády.  Sloupy  jsou 

navrženy se čtvercovým půdorysem o rozměru strany 400 mm. Stěny fasády mají atypický 

půdorys  (viz  výkresová  dokumentace).  Celý  konstrukční  systém  je  vyhotoven  výhradně 

ze železobetonu. V jižní části budovy je navržena železobetonová stěna po celé výšce budovy, 

která se bude spolu s nosným systémem fasády chovat jako ztužidlo proti případnému zatížení 

větrem. Výplňové stěny a konstrukce jsou vyhotoveny z přesných příčkovek YTONG P2-500 

tl.  150  mm  nebo  instalační  SDK  příčky.  Stěny  podzemního  podlaží  jsou  vyrobeny 

z železobetonu  a  dimenzovány  pro  zabezpečení  zatížení  vzniklého  tlakem  zemin.  Celá 
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konstrukce budovy bude rozdělena na dva dilatační úseky. Návrh dělící spáry není součástí 

řešení bakalářské práce.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny opět výhradně z monolitického železobetonu. 

Jako vhodná pevnostní třída byl zvolen beton C20/25. Podle rozměru polí jsou voleny buď 

desky křížem vyztužené nebo jednostranně vyztužené – viz výkresy stropů.  Stropní desky 

jsou nadimenzovány na tloušťku betonové vrstvy tl. = 225 mm. Tato tloušťka je stejná u všech 

desek  v  rámci  objektu.  Návrh  vodorovných  nosných  konstrukcí  také  počítá  s  výstavbou 

průvlaků, které budou s deskami tvořit jednotný monolitický celek. Jejich šířka je 300mm 

a výška 700mm. 

Střešní konstrukce

Zastřešení je navrženo jako jednovrstvá nepochůzí střecha. Dělí se v zásadě na tři části. První 

je rovina umístěna nad brassérií,  druhá je zastřešení atria a třetí  je část  nad galerií.  První 

a poslední jmenované části jsou konstrukčně shodné – tvoří je nosná železobetonová deska, 

zakrytá  vlastní  střešní  vyspádovanou  skladbou.  Část  střechy  nad  atriem  je  vytvořena 

zaskleným systémem vyspádovaným na stranu brassérie a úzkými železobetonovými předěly 

– viz výkresová dokumentace). 

Druhou částí  zastřešení  je  také  střecha  nad  podzemními  garážemi  které  vybíhají  směrem 

k ulici  Božkova.  Jsou  zakryty  jednovrstvou  pochůzní  bezatikovou  střechou  nesenou 

na železobetonové desce. Určení skladby na této střeše není součástí této bakalářské práce.

Schodiště

V rámci  objektu  jsou  navrženy  tři  schodiště.  Hlavní  komunikaci  bude  zprostředkovávat 

schodiště umístěné v atriu. Spojuje komunikační kanály jednotlivých podlaží. Je kotveno vždy 

do průvlaku podlahy a zajištěné proti překlopení je pomocí ocelových profilů. Konstrukce 

tohoto  schodiště  je  vytvořena  z  ocelových  profilů  spřažených  s  železobetonem do  tvaru 

daného výkresovou dokumentací. Šířka schodiště je variabilní. 
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Druhé  schodiště  je  umístěno  v  části  brassérie.  Toto  schodiště  je  vytvořeno  jako  prosté 

železobetonové, samonosné a ukotvené do nosné stěny na jižní straně fasády. Šířka ramene 

je 1200  mm.  Jedná  se  o  dvouramenné  schodiště  začínající  na  1PP  a  vedoucí  do  1NP, 

umožnující přesun uživatelů z brassérie k toaletám a skladu. 

Posledním  schodištěm  je  servisní  trakt  na  jižní  straně  budovy.  Je  určeno  primárně 

pro zaměstnance kanceláře a tak prochází od 1NP  do 3NP. Je to přímé schodiště s jednou 

mezipodestou.  Šířka  ramene  je  1200  mm.  Všechny tři  schodiště  jsou  opatřeny kovovým 

zábradlím vše výšce 1200 mm.

Výtahy

V objektu  se  nachází  jeden výtah.  Jedná se  o výtah  OTIS Gen2 Comfort  v  půdorysném 

rozměru  2150 mm x 2400 mm.  Tento  výtah  operuje  ve  všech podlažích  a  slouží  jednak 

dopravě  zaměstnanců,  tak  poskytuje  i  bezbariérový  přístup  do  toalet  brassérie.  Výtahová 

šachta je prosklená s použitím bezpečnostního vrstveného skla.

Výplně otvorů

Celá  fasáda  je  dle  modulového  dělení  pravidelně  prosklena  fasádním  systémem  Schüco 

FW60+, vždy jeden otvor vyplní jeden zasklívací  panel.  Způsob ukotvení tohoto zasklení 

a řešení tepelných mostu, hydroizolace, navázání na konstrukci a další podrobné informace 

jsou řešeny v rámci dokumentace architektonického detailu v pozdější části dokumentace.

Úpravy povrchů

Prosklené  části  fasády  jsou  realizovány  fasádním  systémem  Schüco  FW60+,  rámy  jsou 

nabarveny světle šedou, ocelovou barvou, všechny ocelové prvky jsou přiznány, nezakryty. 

Obvodová  fasáda  poskytuje  dojem betonového  provedení,  který  je  uskutečněn  s  pomocí 

zateplovacího  systému  StoTherm  Classic  s  povrchovou  úpravou  StoLotusan  zabarvenou 

barvou číslo 37104 (tmavě šedá – napodobenina litého betonu) s vymodelovanými drážkami 

a dolíky. 

Povrch okrajových nosných stěn v interiéru bude realizován s otisky plochých matic.
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Podlahy

Podlahy  jsou  v  souladu  s  charakterem  budovy  projektovány  anhydritové  s  povrchovou 

úpravou nátěrem podlahovým systémem ARTURO PU2060. V brassérii je využita třívrstvá 

dřevěná lepená lamelová podlaha uzpůsobena pro náročný provoz. Posledním typem povrchu 

je řešení v 1PP, kde je podlaha zakončena keramickou dlažbou RAKO CONCEPT.

Podrobný popis je v příloze  - výpis skladeb.

Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace  proti  zemní  vlhkosti  je  vytvořena  pomocí  LDPE fólie  PENEFOL  800.  Izolace  je 

ve spodní stavbě vedena jak horizontálně tak vertikálně, aby bylo zajištěno úplné ochrany 

proti vlhkosti a podzemní vodě.

Tepelné a akustické izolace

Stropní konstrukce jednotlivých podlaží jsou izolovány pomocí akustické minerální izolace 

ISOVER TDPT tl.  60mm. Jednotlivé funkce  a  provozy jsou  geometricky rozmístěny tak, 

aby nehrozilo  nadměrné  akustické  rušení  skrz konstrukci.  Ve střešní  konstrukci  je  tepelná 

izolace vytvořena spádovými klíny POLYDEK EPS 100 G200S40 s minimální tl. 160 mm. 

Obvodový plášť je zateplen pomocí ROCKWOOL Fasrock tl. 160mm. 

Klempířské prvky

Všechny klempířské prvky jsou provedeny z hliníkového plechu. Podrobněji jsou jednotlivé 

prvky rozepsány ve výpisu klempířských prvků.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Současná  dopravní  situace  v  okolí  nevyžaduje  žádné  rozsáhlejší  zásahy  a  byla  shledána 

vhodnou pro  další  využívání.  Pro  potřeby budovy bude  nutné  pouze  vybudovat  napojení 

podzemních garáží do ulice Božkova. Toto bude realizováno pomocí krátké rampy. 
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Napojení na technickou infrastrukturu bude vybudováno na začátku výstavby, před realizací 

povrchu náměstí, dle harmonogramu, který není součástí této bakalářské práce. Objekt bude 

napojen přípojkou NN zemním kabelem z nově vybudovaného trafostanice.

Přípojka  vody bude  zhotovena  navrtávkou  na  stávající  vodovodní  řád,  vedoucí  pod  ulicí 

Palackého, která vede podél projektovaného objektu. 

Přípojka jednotné kanalizace bude napojena nad dnem do stávající stoky, vedocí paralelně 

s ulicí Palackého. 

Napojení  na  informační  sítě  bude  zrealizováno  spolu  s  vybudováním  datových  rozvodů 

společnosti O2 a bude sloužit k vedení telefonního spojení a internetu. 

e) Řešení  technické  a  dopravní  infrastruktury  včetně  řešení  dopravy  v  klidu,  

dodržení  podmínek  stanovených  pro  navrhování  staveb  na  poddolovaném  

a svážném území

Technická ani dopravní infrastruktura nejsou cílem ani součástí řešení v této bakalářské práci.

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Navrhovaná konstrukce nebude mít v průběhu výstavby ani své životnosti negativní dopady 

na blízké životní prostředí. 

g) Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a  

komunikací

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb. O obecných 

technických  požadavcích  zabezpečujících  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností 

pohybu  a  orientace.  Veškeré  plochy  budovy  jsou  přístupné  všem  osobám  bez  ohledu 

na omezení schopnosti pohybu a orientace.

h) Průzkumy  a  měření,  jejich  vyhodnocení  a  začlenění  jejich  výsledků  do  

projektové dokumentace

Průzkumy a měření,  jejich vyhodnocení  a  začlenění výsledků do projektové dokumentace 

probíhalo  na  základě  volně  dostupných  informací  nebo  na  místě  jednoduše  měřitelných 
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vlastností.  Při  realizaci  bude  nutné  vypracovat  podrobné  průzkumy,  které  ovšem  nejsou 

součástí této bakalářské práce.

i) Údaje  o  podkladech   pro  vytýčení  stavby,  geodetický  referenční  polohový  

a výškový systém

Stavba je vytyčena na základě informací dostupných v systému ČUZK, které jsou dodávány 

v souřadnicovém formátu S-JTSK – Bpv. Podkladem pro vytýčení stavby je výkres C02 – 

vytyčovací plán (viz. přílohy).

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

provozní soubory

SO 01 Novostavba návrhářského studia s brassérií

SO 01-A Řešená část objektu - Brassérie

SO 02 Krytá parkovací plocha s terasou

SO 03 Příjezdová komunikace

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

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

Navrhovaná konstrukce nebude mít v průběhu výstavby ani své životnosti negativní dopady 

na blízké životní prostředí. Je očekáváno, že během výstavby nebude provoz narušovat ostatní 

realizace celé oblasti.

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden  

v části F

Pracovníci  musí  být  proškoleni  a  seznámeni  se  všemi  možnými  riziky,  zdroji  ohrožení 

a zásadami  bezpečného  provozu  na  pracovišti.  Veškeré  stavební  práce  budou  probíhat  v 

souladu  s  předpisy  dle  BOZP dokumentace  a  souvisejících  norem ČSN.  Předpisy BOZP 

nejsou součástí této bakalářské práce.
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B.2 Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak aby v průběhu výstavby a celé její životnosti nedošlo k poruše vlivem 

statického působení nebo projektovaného využití a jejímu následnému zřícení,  k vytváření 

nepřípustných deformací nebo poruše technického vybavení vlivem sedání budovy a jiného 

statického  působení.  Při  výpočtech  byly  zohledněny  také  požadavky  na  architektonický 

charakter budovy. 

B.3 Požární bezpečnost 

Vnitřní provoz budovy není charakteru, který by zvyšoval riziko vzniku požáru, nicméně při 

navrhování  stavby  bylo  dbáno  na  splnění  veškerých  požárních  požadavků,  vytvoření 

vhodných únikových cest a poskytnutí efektivní možnosti boje proti požáru. Otázkou požární 

bezpečnosti se bude blíže věnovat zvláštní technická dokumentace, která není součástí této 

bakalářské práce. 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Nepředpokládají se žádné vlivy na okolní životní prostředí jak užíváním budovy v souladu 

s projektovou  dokumentací,  tak  i  v  případě  nehody.  Budova  nebude  mít  vliv  na  kvalitu 

podzemní vody ani půdy a provozem nebude docházet ke vzniku znečištění ani ke změnám 

geologických podmínek ani horninového podloží.

B.5 Bezpečnost  při užívání 

Navrhovaná struktura bude třípodlažní a pohyb osob v budově se bude vždy chráněn proti 

nebezpečím.  Nebude se  zde  vyskytovat  žádný pohyb  ani  práce  zaměstnanců ve  výškách. 

Rampa galerie, terasa na podzemním parkovišti, tak i okraje atria budou opařeny zábradlím.

B.6 Ochrana proti hluku

Intenzita hluku generovaná provozem budovy nebude mít vliv na okolí. Zdrojem hluku bodou 

pouze automobily přijíždějící  a odjíždějící  do krytého parkoviště.  Kvůli  začlenění  budovy 

do charakteru okolní zástavby nebude realizováno žádné oplocení pozemku.
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B.7 Úspora energie a ochrana tepla

Veškeré konstrukce budovy jak obvodové tak i vnitřní jsou navrženy s ohledem na technickou 

normu ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Posouzení skladeb bylo realizováno programem 

TEPLO – viz přílohy. 

B.8 Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  

a orientace

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb. O obecných 

technických  požadavcích  zabezpečujících  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností 

pohybu  a  orientace.  Veškeré  plochy  budovy  jsou  přístupné  všem  osobám  bez  ohledu 

na omezení schopnosti pohybu a orientace.

B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Povodně: oblast  se  nachází v  záplavové  oblasti  řeky  Odry.  Ta  byla  nicméně 

zajištěna  proti  povodním  a  není  tak  nutné  vyvíjet  další  prostředky 

na zabezpečení samotné budovy.

Sesuvy půdy: jedná se o rovinatou oblast, kde nehrozí riziko sesuvu půdy

Seismicita: z geologického hlediska se jedná o seismicky klidnou oblast a tak není 

nutné podnikat opatření proti účinkům seismických pohybů

Bude potřeba provézt přesný geologický, hydrogeologický a radonový průzkum, které ovšem 

nejsou obsaženy v této bakalářské práci.

B.10 Ochrana obyvatelstva

splnění  základních  požadavků  na  situování  a  stavební  řešení   stavby z  hlediska  ochrany 

obyvatelstva.

B.11 Inženýrské stavby  (objekty)

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Plocha staveniště  a  následné budovy budou odvodněny do kanalizačního řádu skrze nově 

vybudovanou kanalizační přípojku.
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b) zásobování vodou po dobu stavby

Zásobování  vodou  bude  probíhat  skrze  naplánovanou  vodovodní  přípojku,  řešenou 

ve spolupráci  s  SmVaK – navrtávkou v místě definitivní  přípojky do šachty bude osazen 

dočasný vodoměr, který bude po dokončení stavby nahrazen za permanentní.

c) zásobování energiemi

Zásobování elektřinou bude řešeno s distributorem ČEZ. Staveniště bude vybaveno dočasným 

rozvaděčem, který bude napojen na nově zbudovanou trafostanici.

d) řešení dopravy

Přístup na stavební parcelu bude po celou dobu výstavby možný z ulic Palackého a Božkové. 

Božkova bude po dobu revitalizace celého území uzavřena pro veřejnou dopravu a bude zde 

možné operovat s těžkou technikou aniž by byl narušen provoz na hlavních komunikacích.

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Přebytečná zemina po vyhloubení stavební jámy bude odvezena na skládku. Malé množství 

zeminy  bude  zachováno  na  dočasném  překladišti  v  blízkosti  stavby  a  bude  použito 

při dokončovacích pracích.

f) elektronické komunikace

Elektronická  komunikace  bude  zajištěna  jednak pomocí  mobilních  linek,  tak  i  zařízeními 

pro krátkovlnný přenos signálu. 

B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

V objektu  nebude  probíhat  výroba a  nebudou  se  zde  vyskytovat  ani  výrobní  linky nebo 

zařízení.

C Situace stavby

Situace stavby jsou doloženy v přílohách této dokumentace. Jedná se o výkresy:

C 01 – Situace

C 02 – Vytyčovací plán
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D Dokladová část

Není součástí řešení této bakalářské práce.

E Zásady organizace výstavby

E.1 Technická zpráva

a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho  

oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště

Projekt  POV,  který  se zabývá organizací  staveniště  není  obsažen v této  bakalářské  práci. 

Příjezd na stavební parcelu bude možný z ulic Palackého a Porážkové. V průběhu výstavby 

bude  pozemek  ohraničen  stavebním oplocením výšky 2m a  bude  opatřen  uzamykatelnou 

branou.

b) významné sítě technické infrastruktury

Již před zahájením výstavby bude nutné vytyčit všechny podzemní sítě a hranice stavební 

parcely  tak  aby  nedocházelo  ke  konfliktu  provozu  a  konstrukcí.  Musí  být  respektována 

všechna ochranná pásma inženýrských sítí.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Zásobování  vodou  bude  probíhat  skrze  naplánovanou  vodovodní  přípojku,  řešenou 

ve spolupráci  s  SmVaK – navrtávkou v místě definitivní  přípojky do šachty bude osazen 

dočasný vodoměr, který bude po dokončení stavby nahrazen za permanentní.

Zásobování elektřinou bude řešeno s distributorem ČEZ. Staveniště bude vybaveno dočasným 

rozvaděčem, který bude napojen na nově zbudovanou trafostanici.

Plocha staveniště  a  následné budovy budou odvodněny do kanalizačního řádu skrze nově 

vybudovanou kanalizační přípojku.

d) úpravy z  hlediska bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  třetích osob,  včetně  nutných  

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Osoby a pracovníci s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou účastnit výstavby 

ani se vyskytovat na staveništi. Staveniště musí být také zabezpečeno tak, aby nedocházelo 
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k ohrožování osob v okolí výstavby padajícími nástroji a podobně. Výkopy a práce ve výšce 

musí být zajištěny proti pádu osob. V hodinách kdy bude hladina přirozeného osvětlení nízká, 

bude nutné použít pomocné osvětlení výkopů a lávek. Zábradlí, zátarasy a jiné překážky je 

nutno realizovat s dostatečnou pevností.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Veřejné zájmy nejsou realizací ani používáním stavby dotčeny.

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Staveniště  bude  vybaveno  v  průběhu  výstavby proměnným vybavením podle  současných 

potřeb  výstavby.  Tyto  změny  vybavení  budou  specifikovány  na  základě  harmonogramu 

výstavby.  Tyto specifikace nejsou součástí  této bakalářské práce.  V celém průběhu stavby 

budou na stavbě pro potřeby dělníků a organizace staveniště nainstalovány UNIMO buňky. 

Část pozemku bude použita jako sklad materiálu a odstavná plocha pro automobily.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavby vyžadující pouze ohlášení se na staveništi nebudou vyskytovat.

h) stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Všechny stavební postupy a práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 

Sb.  O  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci 

na staveništích. Pracovníci musí být proškoleni a seznámeni se všemi možnými riziky, zdroji 

ohrožení  a  zásadami  bezpečného  provozu  na  pracovišti.  Veškeré  stavební  práce  budou 

probíhat v souladu s předpisy dle BOZP dokumentace a souvisejících norem ČSN. Předpisy 

BOZP nejsou součástí této bakalářské práce. Je bezpodmínečné aby byly dodržovány všechny 

nařízení a postupy definované v BOZP. Všichni pracovníci budou školeni v oblasti BOZP, 

koordinaci prací  a změně těchto prací.
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Vliv hluku

Demoliční  a  posléze  stavební  práce  budou  probíhat  dne  příslušných  dokumentací,  které 

nejsou součástí této bakalářské práce, a tak aby byly splněny všechny požadavky nařízení 

vlády  88/2004 Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  před  nepříznivými  vlivy  hluku,  vibrací 

a prachu.

Ochrana zeleně, ovzduší a vod

Na  pozemku  se  téměř  nenachází  volně  rostoucí  zeleň,  kterou  by  bylo  nutno  zachovat. 

Při provádění  stavebních prací  je nutné pracovat tak aby nebyla podzemní voda ohrožena 

odpady, odpadní vodou nebo povrchovým oplachováním prostoru staveniště.

Likvidace odpadu

Odpady,  které  vzniknou  v  průběhu  stavby  budou  dočasně  ukládány  do  přistaveného 

kontejneru a později převezeny na odpovídající skládku ve smyslu zákona o odpadech. Úplný 

objem odpadů bude podle charakteru tříděn a dle zákona likvidován.

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Předpokládané datum zahájení výstavby: květen 2014

Předpokládané datum ukončení výstavby: květen 2016
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F Dokumentace  stavby

F.1 Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1 Technická zpráva

 a) Účel objektu

Objekt  bude  sloužit  jako veřejná  brassérie,  umístěna  při  nově  vzniklém náměstí  na  ulici 

Palackého v Ostravě Přívozu. Bude obsahovat dvě základní části – samotný prostor brassérie 

a podpůrné prostory, kde budou soustředěny toalety a zázemí se skladem. Podnik bude mít 

spíše klidný relaxační charakter s menším provozem.

 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

Brassérie se nachází na severním okraji SO, je přilehlá k náměstí a tvoří jeho jižní stěnu. 

Vstup z náměstí je veden do menší místnosti, která slouží jako zádveří, jež odděluje případný 

hluk náměstí od klidu kavárny, aniž by působila jako překážka v cestě. Brassérie potom zabírá 

celé 1NP, kde je umístěn i bar sloužící k obsluze. Na jižní straně je stěnou vytvořena chodba, 

jež  jednak  navádí  návštěvníky do  toalet,  také  ovšem kryje  hlavní  místnost  před  přímým 

působením slunce – světlo se od ní odráží pouze nepřímo a vytváří pouze světlý horizont. 

Toalety  1PP  jsou  navrženy  s  ohledem  na  požadavky  dle  ČSN  a  jsou  organizovány 

do posledního modulu budovy.  V 1PP se nachází  také sklad a  zázemí brassérie,  které má 

přímé napojení do prostoru garáže a je tak možné doplňovat zásoby bez narušení provozu 

v brassérii. 

Architektonický charakter vychází z řešení celé budovy. Fasáda sleduje striktně daný modul 

a tyto  geometrické  charakteristiky  se  dostávají  také  do  interiéru,  kde  je  veškerá  nosná 

konstrukce včetně TZB zařízení, požárních zařízení a pomocných prvků přiznáno.
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 c) Kapacity,  užitkové  plochy,  obestavěné  prostory,  zastavěné  plochy,  orientace,  

osvětlení a oslunění

Bilance ploch

Užitná plocha: 304,5m2

Celková užitná plocha: 304,5m2

Zastavěná plocha: 259m2

Obestavěný prostor: 1243m3

Orientace

Vstup do budovy je orientován na sever do náměstí.

Osvětlení a oslunění

Přímé denní  osvětlení  je  zajištěno okny ve  fasádě  a  je  v  souladu  s  ČSN 73 0580 denní 

osvětlení budov.

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

a jeho požadovanou životnost

Základové konstrukce

Z výzkumu a analýz okolí a vztahu podloží bylo zjištěno příznivé složení podkladních vrstev. 

Nepříznivá je hladina podzemní vody. Tyto základové poměry budou vyžadovat bude nutno 

přezkoumat ve speciálním geotechnickém projektu, který není součástí této bakalářské práce. 

Z  těchto  základových  poměrů  je  možno  určit  jako  vhodný  způsob  založení  kombinaci 

základových patek a pásů. Základové patky umístěné pod vnitřními sloupy budou vytvořeny 

čtvercovými  patkami  o  rozměrech 2m šířky a  2m délky.  Obvodová stěna  bude  pro  svou 

geometrii  založena  na  průběžném pásu  o  šířce  1,5 až  2m.  Výška patek  i  pásu  bude 1m. 

Do vyhloubených jam bude vloženo bednění potřebných rozměrů a posléze bude použit beton 

potřebného  složení  a  konzistence  dle  speciálního  geotechnického  projektu.  Jako  vhodný 
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se jeví beton třídy C20/25.  Po vybetonování základových patek bude pokračovat výstavba 

realizací  podkladní  konstrukce  podlah  a  svislých  nosných  konstrukcí  v  1PP.  Podkladní 

konstrukci podlahu budou tvořit 3 vrstvy, jsou to: vrstva tepelné izolace EPS Perimetr, vrstva 

hydroizolace HDPE a betonová vrstva.

Svislé nosné konstrukce a konstrukční systém

Jako  hlavní  nosný  systém  bylo  zvoleno  zkombinování  skeletové  konstrukce 

a železobetonových stěn. Všechny části systému jsou vytvořeny z monolitických prvků. Jako 

vhodná třída betonu byla zvolena C20/25. Modul systému byl zvolen  proměnný s násobky 

2,7 m což odráží prostorové nároky podzemního parkoviště a také uspořádání kancelářských 

míst. Tento modul je vždy pravidelný po délce celé budovy, a je změněn pouze na stycích s 

okolní zástavbou kde je vhodné dodržet odstup od navázané budovy. Zatížení z podlaží se 

přenáší do základů pomocí čtvercových sloupů a monolitické železobetonové fasády. Sloupy 

jsou  navrženy  se čtvercovým  půdorysem  o  rozměru  strany  400  mm.  Stěny  fasády  jsou 

vyhotoveny  jako  monolitické  pilíře,  které  mají  atypický  půdorys  (viz  výkresová 

dokumentace). Celý konstrukční systém je vyhotoven výhradně ze železobetonu. V jižní části 

budovy je navržena železobetonová stěna po celé výšce budovy, která se bude spolu s nosným 

systémem fasády chovat jako ztužidlo proti případnému zatížení větrem.  Výplňové stěny a 

konstrukce jsou vyhotoveny z přesných příčkovek YTONG P2-500 tl. 150 mm nebo instalační 

SDK příčky.  Stěny podzemního podlaží jsou vyrobeny z železobetonu a dimenzovány pro 

zabezpečení zatížení vzniklého tlakem zemin. Celá konstrukce budovy bude rozdělena na dva 

dilatační úseky. Návrh dělící spáry není součástí řešení bakalářské práce.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny opět výhradně z monolitického železobetonu. 

Jako vhodná pevnostní třída byl zvolen beton C20/25. Podle rozměru polí jsou voleny buď 

desky křížem vyztužené nebo jednostranně vyztužené – viz výkresy stropů.  Stropní desky 

jsou nadimenzovány na tloušťku betonové vrstvy t=225 mm. Tato tloušťka je stejná u všech 

desek  v  rámci  objektu.  Návrh  vodorovných  nosných  konstrukcí  také  počítá  s  výstavbou 

průvlaků, které budou s deskami tvořit jednotný monolitický celek. Jejich šířka je 300 mm 

a výška 700mm. 
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Střešní konstrukce

Zastřešení je navrženo jako jednovrstvá nepochůzní střecha.  Dělí  se v zásadě na tři  části. 

První je rovina umístěna nad brassérií, druhá je zastřešení atria a třetí je část nad galerií. První 

a poslední jmenované části jsou konstrukčně shodné – tvoří je nosná železobetonová deska, 

zakrytá  vlastní  střešní  vyspádovanou  skladbou.  Část  střechy  nad  atriem  je  vytvořena 

zaskleným systémem vyspádovaným na stranu brassérie a úzkými železobetonovými předěly 

– viz výkresová dokumentace). 

Druhou částí  zastřešení  je  také  střecha  nad  podzemními  garážemi  které  vybíhají  směrem 

k ulici  Božkova.  Jsou  zakryty  jednovrstvou  pochůzní  bezatikovou  střechou  nesenou 

na železobetonové desce. Určení skladby na této střeše není součástí této bakalářské práce.

Schodiště

V rámci  objektu  jsou  navrženy  tři  schodiště.  Hlavní  komunikaci  bude  zprostředkovávat 

schodiště umístěné v atriu. Spojuje komunikační kanály jednotlivých podlaží. Je kotveno vždy 

do průvlaku podlahy a zajištěné proti překlopení je pomocí ocelových profilů. Konstrukce 

tohoto  schodiště  je  vytvořena  z  ocelových  profilů  zpřažených  s  železobetonem do  tvaru 

daného výkresovou dokumentací. Šířka schodiště je variabilní. 

Druhé  schodiště  je  umístěno  v  části  brassérie.  Toto  schodiště  je  vytvořeno  jako  prosté 

železobetonové, samonosné a ukotvené do nosné stěny na jižní straně fasády. Šířka ramene je 

1200 mm. Jedná se o dvouramenné schodiště začínající na 1PP a vedoucí do 1NP, umožnující 

přesun uživatelů z brassérie k toaletám a skladu. 

Posledním  schodištěm  je  servisní  trakt  na  jižní  straně  budovy.  Je  určeno  primárně  pro 

zaměstnance  kanceláře  a  tak  prochází  od  1NP  do  3NP.  Je  to  přímé  schodiště  s  jednou 

mezipodestou.  Šířka  ramene  je  1200  mm.  Všechny tři  schodiště  jsou  opatřeny kovovým 

zábradlím vše výšce 1200 mm.

Výtahy

V objektu  se  nachází  jeden výtah.  Jedná se  o výtah  OTIS Gen2 Comfort  v  půdorysném 

rozměru  2150 mm x 2400 mm.  Tento  výtah  operuje  ve  všech podlažích  a  slouží  jednak 
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dopravě  zaměstnanců,  tak  poskytuje  i  bezbariérový  přístup  do  toalet  brassérie.  Výtahová 

šachta je prosklená s použitím bezpečnostního vrstveného skla.

Výplně otvorů

Celá  fasáda  je  dle  modulového  dělení  pravidelně  prosklena  fasádním  systémem  Schüco 

FW60+, vždy jeden otvor vyplní jeden zasklívací  panel.  Způsob ukotvení tohoto zasklení 

a řešení tepelných mostu, hydroizolace, navázání na konstrukci a další podrobné informace 

jsou řešeny v rámci dokumentace architektonického detailu v pozdější části dokumentace.

Úprava povrchů

Prosklené  části  fasády  jsou  realizovány  fasádním  systémem  Schüco  FW60+,  rámy  jsou 

nabarveny světle šedou, ocelovou barvou, všechny ocelové prvky jsou přiznány, nezakryty. 

Obvodová  fasáda  poskytuje  dojem betonového  provedení,  který  je  uskutečněn  s  pomocí 

zateplovacího  systému  StoTherm  Classic  s  povrchovou  úpravou  StoLotusan  zabarvenou 

barvou číslo 37104 (tmavě šedá – napodobenina litého betonu) s vymodelovanými drážkami 

a dolíky. 

Povrch okrajových nosných stěn v interiéru bude realizován s otisky plochých matic.

Podlahy

Podlahy  jsou  v  souladu  s  charakterem  budovy  projektovány  anhydritové  s  povrchovou 

úpravou nátěrem podlahovým systémem ARTURO PU2060. V brassérii je využita třívrstvá 

dřevěná lepená lamelová podlaha uzpůsobena pro náročný provoz. Posledním typem povrchu 

je řešení v 1PP, kde je podlaha zakončena keramickou dlažbou RAKO CONCEPT.

Podrobný popis skladeb je v příloze  - výpis skladeb.

Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace proti  zemní  vlhkosti  je  vytvořena  pomocí  HDPE fólie  PENEFOL 950.  Izolace  je 

ve spodní stavbě vedena jak horizontálně tak vertikálně, aby bylo zajištěno úplné ochrany 

proti vlhkosti a podzemní vodě.

— 37 —



Ostatní izolace proti vlhkosti

Střecha je konstruována jako jednoplášťová,  nepochůzní.  Skladba střechy je specifikována 

v příloze – výpis skladeb.  Hydroizolační  funkci  zde mají  vrstvy TOPDEK COVER PRO, 

DEKGLASS G200 S40 a ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL.

Tepelná a akustická izolace

Stropní konstrukce jednotlivých podlaží jsou izolovány pomocí akustické minerální izolace 

ISOVER TDPT tl.  60mm. Jednotlivé funkce  a  provozy jsou  geometricky rozmístěny tak, 

aby nehrozilo  nadměrné  akustické  rušení  skrz konstrukci.  Ve střešní  konstrukci  je  tepelná 

izolace vytvořena spádovými klíny POLYDEK EPS 100 G200S40 s minimální tl. 160 mm. 

Obvodový plášť je zateplen pomocí ROCKWOOL Fasrock tl. 160mm. 

Klempířské prvky

Všechny klempířské prvky jsou provedeny z hliníkového plechu. Podrobněji jsou jednotlivé 

prvky rozepsány ve výpisu klempířských prvků.

 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Všechny obvodové konstrukce jsou v souladu s technickou normou ČSN 730540 Tepelná 

ochrana budov. Posudky jsou součástí přílohy F1.5.

 f) Způsob  založení  objektu  s  ohledem  na  výsledky  inženýrskogeologického  

a hydrogeologického průzkumu

V této bakalářské práci nebyly provedeny žádné průzkumy podloží a geotechnických poměrů. 

V další fázi bude nutné tyto analýzy provézt a zohlednit při návrhu další dokumentace.

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

účinků

Nepředpokládají se žádné negativní projevy budovy na okolní životní prostředí ani na kvalitu 

podzemní vody.
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 h) Dopravní řešení

Řešený  objekt  bude  dostupný  z  ulice  Palackého  a  zásobován  z  ulice  Božkova.  Z  ulice 

Božkova  je  také  vjezd  do  podzemních  garáží  sloužících  veškerému  personálu  firmy 

a brassérie.

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

Nebezpečí radonu je stanoveno jako nízké.  Objekt je chráněn před hlukem z ulice jednak 

geometrickým uspořádáním nosných prvků konstrukce, tak i skladbami stěn a stropů.

 j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Všechny požadavky vycházející z vyhlášek 501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích 

na využívání území) a 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) a dalších byly 

při vytváření návrhu a projektu zohledňovány a zakomponovány do této bakalářské práce.

F.1.2 Výkresová část

Všechny výkresy tvoří jednotlivé samostatné přílohy.

C 01 - Situace

C 02 - Vytyčovací plán

F 01 - Základy

F 02 - Půdorys 1PP

F 03 - Půdorys 1NP

F 04 - Řez A-A'

F 05 - Řez B-B'

F 06 - Půdorys stropů 1PP

F 07 - Půdorys stropů 1NP
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F 08 - Půdorys střechy

F 09 - Pohledy

F 10 - Vizualizace

F.1.3 Stavebně konstrukční část

Není řešena v této bakalářské práci

F.1.4 Požárně bezpečnostní řešení

Není řešena v této bakalářské práci

F.1.5 Technika prostředí staveb

Tepelná  technika  byla  posuzována na základě souvisejících norem. Výstupy výpočtů jsou 

přiloženy.
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5 ZÁVĚR

V průběhu práce  na  této  bakalářské  práci  bylo  odhaleno mnoho druhu řešení  a  postupů, 

které byly  postupně  zakomponovávány  do  této  částečné  projektové  dokumentace 

pro provádění  stavby.  Podstatným kladem práce  na  tomto  projektu  je  bezesporu  kvantita 

zkušeností získaná postupným řešením vyvstávajících problémů jak samostatným výzkumem 

tak konzultacemi s experty v daných oborech. Rozsah práce vychází ze zadání a požadavků 

vedoucího bakalářské práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Legislativa

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 0532 Akustika,  Ochrana  proti  hluku  v  budovách  a  posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků

ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb, Základní ustanovení

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhláška 398/2009 Sb. O  obecných  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 

užívání staveb

Vyhláška 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

Internetové zdroje

http://www.cuzk.cz Český  úřad  zeměměřický  a  katastrální.  Mapové 

podklady a geodetické informace

http://www.schueco.com okna a prosklené fasády

http://www.sto.com řešení struktury fasády

http://www.ytong.cz systém YTONG

http://www.otis.com úplná nabídka a přehled výtahových systémů

http://www.stavebnistandardy.cz podklady pro výpočet odhadů ceny stavby

http://www.rockwool.cz/ Tepelné izolace

http://www.dosteba.de Prvky kotvení v tepelné izolaci
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SEZNAM PŘÍLOH

C 01 - Situace

C 02 - Vytyčovací plán

F 01 - Základy

F 02 - Půdorys 1PP

F 03 - Půdorys 1NP

F 04 - Řez A-A'

F 05 - Řez B-B'

F 06 - Půdorys stropů 1PP

F 07 - Půdorys stropů 1NP

F 08 - Půdorys střechy

F 09 - Pohledy

F 10 - Vizualizace

T 01 - Tepelně technické posouzení konstrukce
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Příloha T 01 – Tepelně technické posouzení konstrukce

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Okrajová stěna

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,200      1,430 23,0
  2 ROCKWOOL Fasrock 0,160      0,041 1,2

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,942

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
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  =  0,38 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,24 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

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

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

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

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

Název konstrukce:  Konstrukce střechy

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,225      1,430 23,0
  2 ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL 0,035      0,210 40000,0
  3 POLYDEK EPS 100 G200S40 0,160      0,035 30,0
  4 Elastodek 40 Special Mineral 0,004      0,210 50000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,952

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

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

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

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok
(materiál: POLYDEK EPS 100 G200S40).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0094 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.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Podlaha suterénu

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn 0,015      0,220 157,0
  2 Beton hutný 1 0,115      1,230 17,0
  3 Folie PVC 0,0005      0,160 16700,0
  4 Rigips EPS P Perimeter (1) 0,120      0,034 30,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,937

 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  =  0,38 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,26 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C
 Vypočtená hodnota: dT10 =  4,97 C
 dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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