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Anotace 

 

VAVŘINOVÁ P.: Rekonstrukce - Komunitní centrum Ostrava-Kunčičky: Bakalářská 

práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 

Vedoucí práce: Ing. Arch. Renata Májková, Konzultant: Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

Úkolem mé bakalářské práce byl návrh přístavby a rekonstrukce průmyslové budovy 

v areálu bývalého dolu Alexander, který se nachází ve Slezské Ostravě v městské části 

Ostrava Kunčičky. Cílem bylo vytvoření objektu, který svým charakterem přispěje k posílení 

vztahů mezi obyvateli a vytvoří prostory pro odpočinek a volný čas, čímţ dojde ke zlepšení 

podmínek panujících v této lokalitě, jako sníţení kriminality, zastavení odsunu obyvatelstva, 

či ničení veřejného prostoru. Záměrem bylo navrhnout objekt, který akcentuje charakter 

lokální výstavby a nenarušuje krajinný ráz blízkého okolí. 

 

Především jsem se soustředila na zachování autentičnosti stavby, při současném 

respektování proporcí budovy, které nebyly narušeny přehnanými demolicemi. První část se 

věnuje architektonické studii stavby, druhá část se zabývá pozemním stavitelstvím a ve třetí 

části se řeší problematické konstrukční detaily objektu. 

 

Klíčová slova  

Komunitní centrum, Ostrava Kunčičky, rekonstrukce, přístavba, příhradová konstrukce, 

sedlová střecha, průmyslový objekt, konstrukční systém Porotherm, ocelový I profil 
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Annotation  

VAVŘINOVÁ P.: Reconstruction - Community center Ostrava Kunčičky: Bachelor 

thesis 

VSB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture, 2014, Supervisor: Ing. arch. Renata Májková. 

 

Goal of my bachelor thesis was to design a reconstruction and an extension of 

industrial building in compaund of former mine Alexander, which is located in the Silesian 

city of Ostrava in Ostrava Kunčičky. The aim was to create an object which by its nature will 

contribute to the strengthening of relations between inhabitants and create a space for rest and 

leisure, thus improving the conditions in this area. It can help to reduce crime, to suspend 

displacement of population or to stop public space destruction. The intention was to design an 

object that emphasizes the character of the local construction and does not disturb the 

landscape of the surrounding area. 

 

Particularly I focused on maintaining the authenticity of the building, while respecting 

its proportions. Therefore I avoided to exaggerated demolition. 

The first part is devoted to the study of architectural structures, the second part deals with 

building construction and the third part is dedicated to the problematic structural details of the 

object. 

 

Key words 

Community center, Ostrava-Kunčičky, reconstruction, extension, truss structure, gable roof, 

industrial object, structural system Porotherm, steel I profile 
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Seznam použitého značení 

 

C x/x – značka pevnostní třídy betonu  

č. - číslo  

ČSN – česká technická norma  

DN – dimenze potrubí  

ha - hektar 

km - kilometr 

km
2
 – kilometr čtvereční 

m - metr, základní délková jednotka  

m
2 

- metr čtvereční  

mm - milimetr  

m n.m. – metry nad mořem 

NN – nízké napětí  

B xxx – označení oceli  

Sb. - sbírka  

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SO - stavební objekt  

POLYDEK TOP – izolační systém kompletizovaných dílců z expandovaného polystyrenu  

s asfaltovým pásem na horním povrchu 

XPS – extrudovaný polystyren 
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1. Úvod  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rekonstrukce a přístavby komunitního centra v areálu bývalého dolu Alexander, který 

se nachází ve Slezské Ostravě v městské části Ostrava Kunčičky v návaznosti na 

urbanistickou studii Důl Alexander, kterou jsme ve spolupráci s Tomášem Lehnertem a Ester 

Kopečkovou vypracovávali v rámci Ateliérové tvorby III. Následně jsem se v rámci 

architektonické studie, které jsem se věnovala v navazujícím předmětu Ateliérová tvorba IV, 

specializovala na rekonstrukci a přístavbu průmyslové budovy v areálu bývalého dolu 

Alexander. 

 

Hlavním cílem bylo vytvoření multifunkčního komunitního centra, které svým 

charakterem utuţí vazby mezi spoluobčany a nabídne jim prostor pro volnočasové aktivity, 

coţ by mělo zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Záměrem bylo navrhnout objekt, který 

akcentuje charakter lokální výstavby a zachovává si svou autentičnost. 

 

Stavební úpravy podporují prvky stávající fasády, jako jsou pilastry, které lemují celý 

objekt a reflektují rekonstrukci nedaleké budovy charity sv. Alexandra. Vyuţití kovu, např. 

oplechování střechy, zdůrazňuje industriální charakter objektu. 

 

Umístění oken v původní stavbě bylo zachováno a jejich zvětšením došlo nejen 

k proslunění rekonstruované části objektu, ale také k propojení s novou přístavbou a vytvoření 

kompaktního celku. 

 

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 

zpracována podle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona o dokumentaci staveb – 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

Projekt je řešen podle bezbariérových poţadavků na stavbu. 
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2. Řešené území  

 

2.1 Charakter městské části Ostrava Kunčičky  

 

Městská část Ostrava Kunčičky leţí v jiţní části městského obvodu Slezská Ostrava a 

rozkládá se na ploše 2,51 km
2
 v nadmořské výšce 219 m. n. m. Je součástí moravskoslezského 

kraje. V této městské části ţije 1840 obyvatel, z čehoţ významnou část tvoří romská menšina, 

pro jejíţ potřeby vzniká navrhované komunitní centrum.  

 

První písemná zmínka pochází z roku 1380. V roce 1898 byla na jámě Alexander 

zahájena těţba uhlí, která způsobila razantní zvýšení počtu obyvatel, do té doby se jednalo o 

zemědělskou obec. V roce 1948 začaly v okolí dolu Alexander rozsáhlé terénní práce a 

úpravy zaměřené na vytvoření rekreačního areálu pro obyvatele. Na místě dnešního sadu 

Maxima Gorkého byla vybudována zoologická zahrada, která byla přesunuta na současné 

místo v roce 1960. 

 

2.2 Charakter bývalého dolu Alexander 

 

Řešené území dolu Alexander se nachází ve Slezské Ostravě, v městské části Ostrava 

Kunčičky v pomyslném trojúhelníku významných dopravních tahů, a to ulicí Frýdeckou, 

Rudnou a Těšínskou. V bliţším pohledu je pak území obklopeno ulicí Vratimovskou a 

Lihovarskou. Tyto tahy přispívají k velmi dobré dopravní dostupnosti areálu, zároveň však 

tvoří bariéry pro pěší a cyklisty. V blízkosti areálu bývalého dolu se nachází sad Maxima 

Gorkého a bývalé kolonie patřící dolu.  

 

V areálu dolu se nalézají památkově chráněné objekty, kočárovna, kovárna a 

administrativní budova, které v současnosti vyuţívá charita sv. Alexandra, jako chráněné 

dílny a bydlení. Tyto budovy jsou nově zrekonstruovány. Dále jsou zde dvě těţební věţe, 

které jiţ nejsou v provozu, výrobna nábytku a sklad materiálu, který je předmětem mé 

bakalářské práce.  
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3. Urbanistické řešení 

 

 Úkolem byla revitalizace a znovuoţivení areálu bývalého dolu Alexander, včetně jeho 

nejbliţšího okolí., vzhledem k současným podmínkám panujících v této lokalitě (kriminalita, 

odsun obyvatelstva, ničení veřejného prostoru). V rámci zadání jsme měli posílit stávající 

bydlení, jeho revitalizaci a vytvořit nové bydlení.  

 

Našim cílem bylo zachovat působnost charity a její podpora, navázat na chráněné 

dílny vytvořením komunitního centra, které přispěje ke zlepšení vztahů mezi obyvateli. 

Obnovou sadu M. Gorkého jsme přispěli ke vzniku nových prostor pro odpočinek a 

volnočasové aktivity. Záměrem bylo také posílit významné osy této oblasti a vytvořit nová 

pracovní místa.  

 

Realizací návrhu by došlo ke zřízení nového centra Kunčiček, které má výhodnou 

polohu a dopravní dostupnost. Z důvodu předpokladu působnosti mladých rodin jsme posílili 

kapacitu školky a revitalizovali veřejný prostor mezi stávající bytovou zástavbou. 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 1   Charita sv. Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 2   Výrobna a sklad nábytku (řešený objekt) firmy SPIDO  
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4. Řešení komunitního centra 

 

Při zpracování architektonické studie jsem si z dostupných objektů vybrala sklad 

materiálu, který se nachází v bezprostřední blízkosti charity, protoţe disponuje velkým 

otevřeným prostorem s příhradovou konstrukcí, která podtrhuje industriální původ stavby. 

 

Při řešení projektu jsem došla ke zjištění, ţe stávající kapacity stavby dostatečně 

nevyhovují novému provozu, a proto jsem přistoupila k rozšíření objektu o přístavbu. Snahou 

bylo maximální vyuţití stávajících konstrukcí a co nejmenší rozsah bouracích prací.  

 

V původní části budovy se nachází hlavní multifunkční sál se zázemím, který slouţí, 

jak k pořádání společenských akci, tak pro nejrůznější sportovní aktivity, za to v nové, 

přistavěné části jsou situovány dílny, které jsou přirozeně prosluněny atrii. Obě tyto části jsou 

propojeny prostornou chodbou, která slouţí nejen jako spojovací prvek, ale je zároveň 

centrem dění v celém objektu a umocňuje tak myšlenku komunity, posílení vztahů mezi 

obyvateli.  

 

Rekonstruovaná část stavby je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí a na ni 

navazující dřevěnou střechou s obvodovými stěnami z pálených cihel. Celou část stávající 

stavby jsem na místech v kontaktu se vzduchem zateplila zateplovacím systémem ETICS 

STOMIX Therm Alfa, pomocí kterého jsem vytvořila i pilastry pro zachování původní fasády 

objektu. Přístavba a vnitřní konstrukce je navrţena v systému Porotherm a pokryta 

strukturovanou omítkou. 

 

Cílem mého návrhu bylo harmonicky spojit moderně koncipovanou přístavbu 

s tradiční průmyslovou architekturou, typickou pro Ostravsko, s maximálním respektem 

k okolní zástavbě.  
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A. Průvodní zpráva  

A. 1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rekonstrukce komunitní centrum Ostrava Kunčičky 

 

b) místo stavby  

Holvekova 99/30 

Kunčičky 

Slezská Ostrava 

718 00 Ostrava 18 

č. pozemku: 683  

 

c) předmět dokumentace 

Bakalářská práce na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: architektura a stavitelství), 

dokumentace pro ohlášení stavby a k ţádosti o stavební povolení v  rozsahu dle vyhl.č. 

499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o ţadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava  

Katedra architektury  

Ludvíka Podéště 

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Petra Vavřinová 

Malá 2726, 

Frýdek-Místek 738 01 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí 

Studie objektu – Ateliérová tvorba IV. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území je částečně zastavěno a rozkládá se na ploše 1650 m
2
 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o areál bývalého dolu Alexander. Nachází se zde 3 objekty charity sv. Alexandra, 

kočárovna, kovárna a administrativní budova, dále objekt soukromého vlastníka - výrobna 

nábytku a sklad materiálu – řešený objekt. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na území se nevztahují ţádné zvláštní právní předpisy upravující jeho ochranu, objekt 

nespadá do památkové zóny, ani chráněného území. Řešené území se nenachází 

v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. 

Na území není bráněno přirozenému odtoku vod. Pravidelnému odtoku vody napomáhá 

nedaleký potok Pstruţí. Celá plocha stavby je odvodněna přes střešní vtoky a dešťové svislé 

svody 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhované vyuţití území podléhá obecným poţadavkům, jako zákonu č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, vyhlášce č. 499/2006Sb, o dokumentaci staveb, 

vyhlášce č. 268/2009Sb. o technických poţadavcích na stavby a splňuje podmínky dotčených 

orgánů.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyţaduje udělení výjimek či úlevových řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Ţádné doplňující investice nejsou nutné. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Dotčené pozemky:  

č. pozemku: 671/20 ostatní pozemky, vlastník: 601 Česká republika 

Dotčené stavby: 

č. pozemku: 683 zastavěná plocha a nádvoří, vlastník: SJM Dostál Stanislav 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci skladu nábytku firmy Spido na veřejné komunitní centrum. Objekt 

bude také rozšířen o přístavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Komunitní centrum bude vyuţíváno pro veřejné účely, k pořádání koncertů a upevnění svazků 

v rámci komunity a zároveň k volnočasovým aktivitám. V rekonstruované části budovy se 

nachází hlavní multifunkční sál a jeho zázemí, cvičná kuchyně a hygienické zázemí, 

v přístavbě jsou umístěny dílny, zázemí pro zaměstnance a atria. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba má trvalý charakter. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 

Nejsou uvedeny ţádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základě obeckých zásad a standardů. Stavba je bezbariérová a 

respektuje všechny vyhlášky a normy upravující bezbariérovost staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyţaduje udělení výjimek či úlevových řešení. 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

20 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Celková zastavěná plocha: 963,2  m
2 

Obestavěný prostor:  1036,8  m
2 

Uţitková plocha:  204  m
2
 

Multifunkční sál:  230,28  m
2
 

 

Sociální zařízení:  4,77  m
2
     

 

2 umývárny:   7,85  m
2
 

 

2 šatny:   33,26  m
2
     

 

4 sklady:   39,36  m
2
    

 

Technická místnost:  5,49  m
2
  

 

Vstupní prostory:  70,58  m
2
  

 

Cvičná kuchyně:  41,14  m
2
  

 

Komunikace:   129,79  m
2
      

 

3 dílny:   116,67  m
2
   

 

2 atria:    83,52  m
2
    

 

Kancelář:   18,3  m
2
     

 

Zázemí pro zaměstnance 21,61  m
2 

Počet uţivatelů:  150  m
2 

Počet pracovníků:  5  m
2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov) 

Při výstavbě a provozu stavby bude produkováno běţné mnoţství odpadu, který bude tříděn a 

odváţen do patřičných provozů. Biologický domovní odpad bude kompostován a dále vyuţit 

jako přírodní hnojivo. Celková spotřeba elektrické energie, spotřeba vody a potřeby na 

vytápění nejsou předmětem řešení. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.  

Termín zahájení výstavby se předpokládá v červnu 2015 
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k) orientační náklady stavby. 

Investiční náklady nejsou předmětem řešení. 

 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO1  Komunitní centrum 

SO2  Multifunkční hřiště 

SO3  Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

SO4  Přípojka pitné vody 

SO5  Elektrické rozvody NN 

SO6  Přípojka elektrického vedení NN 

SO7  Splašková kanalizace 

SO8  Dešťová kanalizace 

SO9  Vsakovací šachta 

SO10  Oplocení 
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B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Řešený objekt se nachází v městské části Ostrava Kunčičky na ulici Holvekova v areálu 

bývalého dolu Alexandr. Rozkládá se na ploše 963,2 m
2 

na parcele č. 683.  Na rovinném 

pozemku se nachází budova slouţící v současné době jako sklad nábytku. Nové přípojky pro 

objekt budou vedené ze stávajících rozvodů inţenýrských sítí v blízkosti areálu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

V areálu dolu Alexandr, na území plánovaného komunitního centra se nachází vrtná 

prozkoumanost, jedná se o vrty svislé hloubky 4-12 m. Objekt se nachází v poddolované 

oblasti.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jelikoţ se území nachází v areálu bývalého dolu Alexandr, který patří do poddolované oblasti, 

toto území spadá do loţiskového ochranného pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nachází na poddolovaném území, nezasahuje však do záplavového území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Navrhovaný objekt nemá ţádný negativní vliv na okolní stavby a objekty. Nachází se spíše 

v průmyslové části města. Tato stavba podporuje ţivot ve městě a vztahy mezi komunitami. 

Je třeba chránit území bývalého dolu Alexandr, např. těţní věţ apod. a snaţit se o podporu 

této industriální architektury. Nejedná se ovšem o památkovou zónu ani rezervaci. Celá 

plocha stavby je odvodněna střešními vtoky a dešťovými svislými svody. Na území není 

bráněno přirozenému odtoku vod a nedojde ke změnám stávajících odtokových poměrů. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající stav pozemku vyuţívaný firmou pro výrobu nábytku je velmi zanedbaný. Pozemek 

potřebuje obnovit travnaté plochy, vykácet nezdravé stromy, po vydání souhlasu dotčeného 

orgánu státní správy. Některé stávající konstrukce budou odbourány. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Neuvaţují se ţádné maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa, jelikoţ se zde nenachází. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Oblast řešeného území je napojena na vedlejší komunikaci III. třídy, která prochází celým 

areálem dolu Alexandr a umoţňuje napojení na hlavní komunikaci Frýdecká, která spojuje 

Kunčičky s ostatními městy. Projekt bude vyuţívat stávajících technických přípojek 

(splašková kanalizace, plynovod, vedení napětí, vodovod, dešťová kanalizace), které budou 

adaptovány dle technické dokumentace. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.  

Termín zahájení výstavby se předpokládá v červnu 2015. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Budova, která v současné době slouţí jako sklad nábytku, bude zrekonstruována a vyuţita 

jako multifunkční komunitní centrum, které svým charakterem utuţí vazby mezi spoluobčany 

a nabídne jim prostor pro volnočasové aktivity. 
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Základní kapacity funkčních jednotek  

 

Celková zastavěná plocha: 963,2  m
2 

Obestavěný prostor:  1036,8  m
2 

Uţitková plocha:  204  m
2
 

Multifunkční sál:  230,28  m
2
 

 

Sociální zařízení:  4,77  m
2
     

 

2 umývárny:   7,85  m
2
 

 

2 šatny:   33,26  m
2
     

 

4 sklady:   39,36  m
2
    

 

Technická místnost:  5,49  m
2
  

 

Vstupní prostory:  70,58  m
2
  

 

Cvičná kuchyně:  41,14  m
2
  

 

Komunikace:   129,79  m
2
      

 

3 dílny:    116,67  m
2
   

 

2 atria:    83,52  m
2
    

 

Kancelář:   18,3  m
2
     

 

Zázemí pro zaměstnance 21,61  m
2 

Počet uţivatelů:  150  m
2 

Počet pracovníků:  5  m
2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešení objektu vychází z konceptu uzavřeného komunitního centra, které vyuţívá dispozic 

stávajícího průmyslového objektu. Vzdušnost stavby je zajištěna dvěma atrii, která zároveň 

prosvětlují celý objekt. Propojení jednotlivých místností zastává nově vzniklá prostorná 

chodba. Objekt je na pozemku umístěn tak, aby co nejlépe splňoval poţadavky na orientaci 

světových stran, a aby byl hlavní vstup přístupný z hlavní komunikace v areálu bývalého dolu 

z ul. Holvekova. Blízko objektu se nachází ţelezniční stanice, a proto je tato strana pozemku 

oddělena zelení a objekt je situován a otevřen právě na protější stranu, kde se tak propojuje 

s okolím.  
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V okolí stavby jsou navrţeny nové plochy pro pěší, které umoţňují propojení s různými 

částmi města, coţ plní účel komunitního centra, aby se lidé více potkávali a poznávali. 

K tomu nám taky dopomůţe navrhované hřiště, vedle řešeného objektu. Okolo území jsou 

navrhovány i nové cyklostezky. Také v bezprostřední blízkosti od objektu se nachází park, 

který projde v nejbliţší době revitalizací.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení stavby vychází z původního tvaru stávající budovy s obdélníkovým 

půdorysem a sedlovou střechou, která leţí na příhradové ocelové konstrukci. Kontrastem 

k tomuto původnímu objektu bude přístavba s plochou střechou. Vzdušnost stavby je zajištěna 

dvěma atrii, která zároveň prosvětlují celý objekt. Hlavní místností je multifunkční sál 

prosvětlený velkými francouzskými okny, který propojuje centrum s okolím a přistavěnou 

částí objektu. Celý objekt je sjednocen šedou strukturovanou omítkou v kombinaci s hladkou 

bílou omítkou na pilastrech, vytvořených pomocí tepelné izolace. Tato kombinace podporuje 

ráz tehdejší architektury. 

 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

 

Jelikoţ se jedná o veřejné komunitní centrum, je navrţeno jako plně bezbariérové, v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 

Prostory multifunkčního sálu jsou vybaveny protiskluzovou podlahou, která zaručuje 

bezpečný pohyb osob v budově.  

 Jednotlivé dílny budou vybaveny lékárničkami a hasicími přístroji. Povrchy budou ošetřeny 

pro snadné udrţování čistoty.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Stávající budova je tvořena nosným obvodovým pláštěm z pálených cihel, který bylo nutno 

zateplit po celém obvodu konstrukce, v kontaktu se vzduchem, zateplovacím systémem 

ETICS STOMIX Therm Alfa. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel Porotherm 30 AKU P+D a 

Porotherm 25 AKU P+D. Tyto stěny jsou součástí systému stropu Porotherm, který je pouţit 

v nové přistavované části objektu. Dále jsou zde ještě pouţity nenosné příčky Porotherm 14 

P+D. Celý obvodový plášť je omítnut silikátovou omítkou Betadekor VF. Nosnou vnitřní 

konstrukci ve stávající části objektu tvoří původní ocelová příhradová konstrukce, nad kterou 

se nachází nová zateplená šikmá střecha, která je uloţena na vaznících IPE 160 a dřevěných 

krovních, v osové vzdálenosti 1000 mm. Střecha je oplechována střešní krytinou Lindab 

Click. Plochá střecha nad přistavěnou částí objektu je vyspádovaná pomocí systému Polydek 

TOP a pokryta asfaltovým pásem, aţ na oplechovanou atiku. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby a uţívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navrţení stavebních úprav pro 

technologická zařízení, jako je: 

Prostup pro komín 

Prostup pro střešní výlez 

Technická místnost pro umístění tepelného čerpadla 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem řešení. 
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B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je rozdělena do jednoho poţárního úseku. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba spadá do I. stupně poţární bezpečnosti. Odolnost konstrukce je 15 minut. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavba je navrţena dle platných předpisů a norem a splňuje poţadavky na zachování 

únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 

stavbě, omezení šíření poţáru na sousední stavbu, umoţnění evakuace osob a zvířat, 

umoţnění bezpečnostního zásahu jednotek poţární ochrany. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

V objektu je navrţena uzavřená, chráněná, úniková cesta, která prochází celým objektem a 

vede ven z objektu na přilehlou komunikaci. Tato cesta je opatřena nouzovým osvětlením. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

V okolí 5 metrů od budovy se nenachází ţádné překáţky ani hořlavé látky. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

V objektu se nachází vnitřní hydrant typu D ( stálotvárná hadice délky 30 m), který je umístěn 

v chráněné únikové cestě. Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím 

systémem a potřebným počtem ručních hasicích přístrojů. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Provedení poţárního zásahu nebrání ţádný objekt. Stavba je dobře přístupná z hlavní cesty 

z ulice Holvekova, takţe plně vyhovuje zásadám poţární bezpečnosti a umoţňuje dostatečně 

velký prostor pro poţární techniku. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

V řešeném objektu bude nainstalována vzduchotechnika, protoţe zde není moţno všechny 

místnosti větrat okny, včetně hygienického zázemí. Vzduchotechnika bude vedena stropem, 

pomocí sádrokartonových podhledů a vývod bude ústit na střeše. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím systémem a potřebným 

počtem ručních hasicích přístrojů. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje všechny tepelně technické poţadavky (součinitelé prostupu tepla, teplotní 

faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot podlah, apod.). 

 

b)energetická náročnost stavby 

Stavba splňuje všechny tepelně technické poţadavky. Dle poţadavků na energetickou 

náročnost budov jsou obvodové stěny zatepleny, stejně jako šikmá i plochá střecha. Při 

konstrukčním řešení se snaţíme předejít vzniku tepelných mostů v konstrukci a zabránit tak 

samovolnému úniku tepla z interiéru do exteriéru. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro vytápění je pouţito tepelné čerpadlo. 
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B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Přirozené větrání je zajištěno v prostoru multifunkčního sálu, cvičné kuchyně, dílen a 

kanceláří otevíratelnými okny. V budově funguje systém nuceného větrání a VZT jednotka je 

umístěna v technické místnosti a odtud vedena stropem po objektu. Centrální vytápění je 

realizováno pomocí tepelného čerpadla. Multifunkčním sál je kvůli francouzským oknům 

ještě vybaven podlahovým vytápěním. Denní osvětlení je zajištěno pomocí oken a atrií. 

Umělé osvětlení je zajištěno pomocí různých svítidel. Zásobování vodou je zajištěno pomocí 

vodovodních přípojek. Sráţková voda je odváděna pomocí střešních vtoků a dešťových 

svislých svodů a okapů. V okolí stavby se nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací či hluku. 

Hluk vzniklý během provozu komunitního centra nepřesahuje hygienické limity stanovené 

příslušnými normami pro daný typ objektu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu. Nejsou poţadována ţádná speciální 

technická opatření protiradonové ochrany. Jelikoţ se objekt nenachází v záplavovém území, 

nejsou potřeba protipovodňová opatření. Areál se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí se nenachází ţádné bludné proudy, proto nejsou potřeba ţádná protipovodňová 

opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Řešený objekt se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou, nejsou třeba ţádné posudky 

dynamických účinků zemětřesení. 

 

d) ochrana před hlukem 

V okolí se nenachází ţádné větší zdroje hluku, nejsou potřeba ţádná protihluková opatření. 
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e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou tedy potřeba ţádná protipovodňová 

opatření. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Jelikoţ se území nachází v areálu bývalého dolu Alexandr, který patří do poddolované oblasti, 

toto území spadá do loţiskového ochranného pásma. Řešený objekt se nenachází na území se 

zvýšeným výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na stávající vodovodní a elektrickou přípojku. Objekt bude dále napojen 

na rozvod plynu a veřejnou kanalizaci. Veškerá napojovací místa jsou umístěna v technické 

místnosti objektu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem řešení. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Budova je volně přístupná jakýmkoliv vozidlům po silnici z ulice Holvekova a ţádné další 

napojení na dopravní infrastrukturu není potřeba. Parkování je navrhováno u vedlejšího 

polyfunkčního domu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešené území je napojeno na ulici Holvekovou, která propojuje další hlavní silnice a to 

Vratimovskou a Frýdeckou, tyto silnice jsou hlavními tahy mezi městy Vratimov a Frýdek-

Místek. Objekt bude obsluhován taktéţ z ulice Holvekova.  

 

c) doprava v klidu 

Parkování je vyřešeno vedle řešeného objektu u přiléhajícího polyfunkčního domu a plně 

vyhovuje všem poţadavkům. Na parkoviště se vjíţdí z ulice Škrobálkova. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí stavby jsou navrţeny zpevněné plochy pro pěší, které propojují řešené území s okolím 

města a tak umoţňují větší komunikaci mezi lidmi. Okolo území jsou také navrţeny nové 

cyklostezky, které budou napojeny na existující tepny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Jedná se o území s téměř rovným terénem, proto nebudou nutné ţádné větší úpravy terénu. 

Bude odstraněna přebytečná vegetace a některé zpevněné plochy. Dále budou provedeny 

částečné bourací práce stávajících základů a následně se provedou výkopy pro nové základy 

přístavby.  

 

b) použité vegetační prvky 

Objekt je osázen okrasnými stromy, které doplňují lavičky. Celou ulici  Holvekovu lemují 

vysoké stromy. V blízkém okolí je také park, který čeká na revitalizaci.  

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou potřeba ţádná biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nijak nenarušuje ţivotní prostředí během uţívání či provádění stavby. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Rekonstrukcí stávající budovy a rozšířením o přístavbu nedojde k narušení krajiny či ohroţení 

dřevin, památných stromů, rostlin ani ţivočichů. Taktéţ provoz budovy nebude mít negativní 

vliv na krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrţená budova nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a splňuje 

veškeré podmínky ze závěru zjišťovacího řízení i stanoviska EIA. Nebudou zřízena ţádná 

ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Staveniště a navrţené objekty splňují veškeré podmínky ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navrţena ţádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Komunitní centrum je navrţeno tak, aby splnilo poţadavky na plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva a aby mělo pozitivní vliv na místní komunitu. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebnými zdroji jsou elektrická energie a voda. V blízkosti staveniště se nachází vodovodní 

a elektrický rozvod NN podzemí. V blízkosti staveniště také prochází stávající potrubí 

splaškové kanalizace. Energie potřebná na stavbu bude čerpána z mobilních zdrojů, dokud 

nebudou zhotoveny přípojky na stávající sítě. Po provedení přípojky NN, která bude 

ukončena v elektrickém rozvaděči, bude moţné elektrickou energii čerpat z tohoto zdroje. Po 

provedení vodovodní přípojky bude voda čerpána z tohoto zdroje. Řešený objekt bude 

napojen na dosavadní obecnou technickou infrastrukturu pomocí jednotlivých přípojek. Dále 

bude napojen na dosavadní dopravní infrastrukturu pomocí stávajících komunikace. 

 

b) odvodnění staveniště 

Na území staveniště není bráněno přirozenému odtoku vod. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického vedení, na které 

budou napojeny také buňky pro obsluhu staveniště.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude potřeba vykácet dřeviny a travní porosty, které území obklopují. Pokácený porost bude 

odvezen na nejbliţší skládku. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou předmětem řešení. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nejsou předmětem řešení. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nejsou předmětem řešení. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Nejsou předmětem řešení. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou předmětem řešení. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou předmětem řešení. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou předmětem řešení. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Nejsou předmětem řešení. 

 

C. Situace stavby  

 

5.1 Vytyčovací situace  

Vytyčovací plán viz. Příloha č. C04 

 

5.2 Situace inţenýrských sítí  

Koordinační situace viz. Příloha č. C.03 

 

5.3 Koordinační situace  

Koordinační situace viz. Příloha č. C.03  

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 

 

SO1 – REKONSTRUKCE KOMUNITNÍ CENTRUM 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

Účel objektu 

Jedná o objekt komunitní centrum, který svým charakterem přispěje k posílení vztahů mezi 

obyvateli a vytvoří prostory pro odpočinek a volný čas, čímţ dojde ke zlepšení podmínek 

panujících v řešené lokalitě, jako sníţení kriminality, zastavení odsunu obyvatelstva, či ničení 

veřejného prostoru. 
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Funkční náplň 

V objektu se budou konat různé společenské akce, sportovní aktivity a vzdělávací programy. 

Dále zde budou probíhat ruční práce, jako tvorba keramiky, kreslení a různé další techniky. 

V cvičné kuchyni se budou odehrávat kurzy vaření s lektorem. Návštěvníci budou moci také 

vyuţít poradnu, kde se mohou svěřit s jakýmkoli problémem. Komunitní centrum je zaměřeno 

na všechny věkové kategorie a bude provozováno dle daného rozvrhu. 

 

Kapacitní údaje 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.  

Celková zastavěná plocha: 963,2  m
2 

Obestavěný prostor:  1036,8  m
2 

Uţitková plocha:  204  m
2
 

Multifunkční sál:  230,28  m
2
 

 

Sociální zařízení:  4,77  m
2
     

 

2 umývárny:   7,85  m
2
 

 

2 šatny:   33,26  m
2
     

 

4 sklady:   39,36  m
2
    

 

Technická místnost:  5,49  m
2
  

 

Vstupní prostory:  70,58  m
2
  

 

Cvičná kuchyně:  41,14  m
2
  

 

Komunikace:   129,79  m
2
      

 

3 dílny:    116,67  m
2
   

 

2 atria:    83,52  m
2
    

 

Kancelář:   18,3  m
2
     

 

Zázemí pro zaměstnance 21,61  m
2 

Počet uţivatelů:  150  m
2 

Počet pracovníků:  5  m
2 
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Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

Založení stavby 

Pod objektem se nachází dva typy základů. První typem jsou základové pásy z prostého 

betonu třídy C 20/25, šířky 750 mm a hloubky 800 mm, které jsou umístěny pod celou 

obvodovou konstrukcí. Základové pásy z prostého betonu jsou rovněţ umístěny pod nosnými 

vnitřními stěnami a to šířky 550 mm a hloubky 500 mm. Druhým typem je základová patka 

z prostého betonu C20/25, která přenáší zatíţení od komína. Základový pás pod obvodovou 

konstrukcí je v určitých místech rozšířen pod nosným ocelovým sloupem o rozměr 550x550 

mm. Základové pásy jsou spojeny roznášecí betonovou deskou z prostého betonu třídy 

C12/16, tloušťky 80 mm, která je vyztuţena ocelovou svařovanou sítí 4/100-4/100 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou ocelové sloupy UPE 250, 250x250 mm, umístěny 

v osové vzdálenosti 6900 mm, které nesou ocelovou příhradovou konstrukci a zároveň 

konstrukci střechy. Obvodovou svislou konstrukci tvoří stěny z pálených cihel 29x140x65 

mm a cihel Porotherm 44 EKO+ 248x440x238 mm, tyto stěny jsou zatepleny zateplovacím 

systémem ETICS STOMIX Therm Alfa. Vnitřní nosná svislá konstrukce je tvořena stěnami 

z cihel Porotherm 30 AKU P+D 247x140x238 mm a Porotherm 25 AKU P+D 372x250x238 

mm. Vnitřní příčky jsou tvořeny cihlami Porotherm 14 P+D 497x140x238 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce podlahy na terénu je tvořena betonovou deskou C12/16 vyztuţenou 

ocelovou svařovanou sítí 4/100-4/100 mm a zateplena tepelnou izolací Isover EPS Perimetr 

tloušťky 160 mm. Nosnou konstrukci stropu tvoří systém stropu Porotherm, který se skládá z 

nosníků POT 625/920 ( 160x175x6250 mm), POT 325/920 ( 160x175x3250 mm) a vloţek 

MIAKO 15/62,5 PTH ( 525x150x250 mm). 

 

Střešní konstrukce 

 

Rekonstruovaná část objektu je zastřešena sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

původní ocelová příhradová konstrukce v osové vzdálenosti 6900 mm. Na příhradovou 

konstrukci jsou podélně uloţeny ocelové vaznice IPE 160. Na tyto vaznice jsou poloţeny 

krokve 120x100 mm v osové vzdálenosti 1000 mm.  
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Celá střecha je zaizolovaná tepelnou izolací EPS 100S Stabil, systém POLYDEK TOP, 

tloušťky 200 mm. Ze strany interiéru, pod dřevěným bedněním z dřevěných fošen, je 

umístěna parotěsná vrstva a pod latěmi, na kterých je ukotvena plechová střešní krytina 

Lindab Click, je umístěna hydroizolace. Nová část objektu je zastřešena plochou střechou, 

která je vyspádovaná pomocí tepelněizolačního systému POLYDEK TOP 200-400 mm do 

střešních vtoků. Střecha je uloţena na stropu Porotherm a opatřena parotěsnou vrstvou. Ze 

strany exteriéru je opatřena dvěma vrstvami modifikovaného asfaltového pásu.  

 

Výplně otvorů  

 

Okna v obvodových konstrukcích jsou hliníková s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou 

vyrobeny z bezpečnostního trojskla s hliníkovým rámem a protipoţární úpravou, stejně jako 

únikové dveře. Vnitřní dveře jsou převáţně s hliníkovým rámem. Podrobné informace jsou 

uvedeny ve výpisech prvků.  

 

Úprava povrchů 

Vnitřní stěny jsou tvořeny systémem Porotherm a jsou opatřeny omítkou a nátěrem bílé 

barvy. Fasáda je omítnuta silikátovou strukturovanou omítkou v kombinaci s hladkou šedou 

omítkou na pilastrech-viz. pohledy. 

 

Podlahy 

V rozsahu celého objektu, mimo multifunkční sál, je jako nášlapná vrstva navrţena keramická 

dlaţba. Multifunkční sál je opatřen sportovní pryţovou podlahou MONDO. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena modifikovaným asfaltovým pásem ELASTODEK 40 

Special Mineral, tloušťky 4 mm, který je k podkladu lepen pomocí asfaltového nátěru. Ibjekt 

není potřeba doplňovat drenáţním systémem, protoţe se nachází nad propustnou zeminou. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

V konstrukci sedlové střechy je ze strany interiéru pouţita parozábrana Rooftek Al Special 

Mineral a ze strany exteriéru hydroizolační asfaltový pás Dekglass, systému POLYDEK TOP. 

V konstrukci ploché střechy je navíc ještě pouţit modifikovaný asfaltový pás ELASTODEK 

40 Special Mineral, ze strany exteriéru. 
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Tepelná a zvuková izolace 

Ve střešní konstrukci sedlové střechy je pouţita tepelná izolace EPS 100S Stabil systému 

POLYDEK TOP, tloušťky 200 mm. U ploché střešní konstrukce je taktéţ pouţit systém 

POLYDEK TOP, tloušťky 200-400 mm, pomocí kterého je střecha vyspádovaná do střešních 

vtoků. Izolace podlahy na terénu je provedena pomocí tepelné izolace Isover EPS Perimetr, 

tloušťky 160 mm. Tato izolace je pouţita i pro svislou izolaci základů, tloušťky 80 mm. 

 

Klempířské prvky 

Většina klempířských prvků je provedena z titanzinkového plechu. Podrobný popis 

jednotlivých prvků je uveden ve výpisu klempířských prvků. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové, střešní a podlahové konstrukce jsou navrţeny podle poţadavků ČSN 730540, 

jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a byly posouzeny v programu 

„Teplo“. 
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Stavební fyzika: Vyhodnocení konstrukce v programu  TEPLO : 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

1. Obvodová stěna 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna - skladba S4 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Zdivo-pálené cihly  0,450       0,180  7,0 

   2  EPS 100F 0,120       0,038  50,0 

   3  Stomix BetaDEKOR VF. VD  0,010       0,670  85,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

  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 poţadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 

  (materiál: EPS 100S Stabil). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0374 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1633 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) 

 

2. Podlaha na terénu 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu - skladba S3 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlaţba keramická  0,010       1,010  200,0 

   2  Beton C12/16  0,080       1,230  17,0 

   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   4  Isover EPS Perimetr  0,160       0,034  100,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 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 poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb.  

Její převýšení nad poţadavkem naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,3 C 

  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

3. Sedlová střecha 

 

 Název konstrukce:   Sedlová střecha – skladba S1 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dekglass  0,004       0,210  14480,0 

   2  EPS 100S Stabil  0,200       0,039  67,0 

   3  Rooftek Al Special Mineral  0,0045       0,350  100000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

  

  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 poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 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) 

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,115 kg/m2,rok 

  (materiál: Foalbit S). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0066 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0169 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) 

 

4. Plochá střecha 

 

 Název konstrukce:   Plochá střecha – skladba S2 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   2  Dekglass 0,004       0,210  14480,0 

   3  EPS 100S Stabil  0,200       0,039  67,0 

   4  Rooftek Al Special Mineral  0,0045       0,350  100000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 

  

  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 poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
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 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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e) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

Řešená stavba je navrţena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami a výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 

- Ţivotní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běţný rámec obdobných 

provozů. 

- Do ovzduší nebudou vypouštěny ţádné škodlivé látky, nebudou překročeny hladiny hluku 

při provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu dodrţení všech příslušných 

předpisů pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prostředí a podzemní 

vody. 

 

b) výkresová část 

 - viz seznam příloh 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 

 

E. Dokladová část  

 

E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  

Není předmětem řešení Bakalářské práce  

 

E.2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není předmětem řešení Bakalářské práce  
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7. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rekonstrukce a přístavba komunitního centra v areálu bývalého dolu Alexandr 

v městské části Ostrava Kunčičky.  

 

Hlavním cílem bylo vytvoření multifunkčního komunitního centra, které svým 

charakterem utuţí vazby mezi spoluobčany a nabídne jim prostor pro volnočasové aktivity, 

coţ by mělo zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Zároveň jsem se soustředila na zachování 

autentičnosti stavby.  

 

Výsledkem mého návrhu je stavba, která akceptuje poţadavky a zadání investora a 

zároveň akcentuje charakter lokální výstavby a nenarušuje krajinný ráz blízkého okolí. 

 

Architektura stavby zachovává původní prvky stávajícího objektu a profituje z nich. 

Základní myšlenkou bylo vytvoření jednoduché, funkční architektury, která respektuje 

proporce budovy, historický ráz místních objektů a vytváří příjemné prostředí nejen pro 

místní obyvatele.  

 

Přínosem této práce je vytvoření komunitního centra, které můţe posílit vztahy mezi 

obyvateli a tím zlepšit situaci v této problematické lokalitě. Navíc k tomuto účelu byla 

netradičně vyuţita stávající budova skladu materiálu, která má ovšem skrytý potenciál.  

 

Hlavním přínosem pro mne bylo získání velkého mnoţství poznatků o projektové 

dokumentaci veřejných staveb a rekonstrukcí budov. Další pozitivní věcí byla komunikace 

s různými specialisty, zejména ve firmě Technoprojekt a.s., která mi přinesla spoustu 

praktických zkušeností z oblasti stavebního projektování, a také to, ţe jsem si prošla celým 

procesem návrhu stavby, od počátečních úvah, studie, aţ po dokumentaci pro stavební 

povolení.  
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8. Seznam použitých pramenů  

 

Obrázky  
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