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Anotace 

SZKWARA, Daniel.: Hotel Steel: Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 123 str. Vedoucí 

práce: Ing. arch. Vojtasík A. 

Tématem mé bakalářské práce je návrh hotelu včetně restaurace ve Slezské Ostravě, který je 

navržen na nově zbudovaném náměstí. Navrhovaný objekt je pěti podlažní, s dvěma patry 

ubytování, v přízemí restaurace se zázemím, konferenční místností, místností s kulečníkem a 

vstupní halou. V podzemním patře je situováno technické zázemí, parkoviště a boutique. Vše 

vychází z logiky funkce. Svým provozním a dispozičním řešením je přizpůsoben poloze a 

orientaci k světovým stranám.  

Cílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Konečné 

dokumentaci předcházela studie urbanistického řešení, ze které vzešel navržený koncept. 

Touto problematikou se zabývá první část práce. Druhá část se zabývá samotnou dokumentací 

pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006. 

Klíčová slova 

Hotel, Slezská Ostrava, Ostrava, Keltičkova, náměstí, monumentální schodiště, kaskády, 

podzemní parkování, boutique, terasa, lodžie, plochá střecha, monolitická konstrukce, 

železobeton.   
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Annotation 

SZKWARA, Daniel.: Hotel Steel: Bachelor project. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 

2014, 123 p. Project head: Ing. arch. Vojtasík A. 

The topics of this work is design of hotel with a restaurant in Slezská Ostrava, which is 

designed for newly built square. The designed building have five storeyed, two storey for 

accomodation, on first floor with a restaurant with a background, a conference room, room 

with pool table and a vestibule. At undergrounstorey is situation technological background, 

parking and a boutique. Everything is based on the logic function. Its operational and layout 

solutions adapted to the position and orientation of the compass. 

The aim of this work is to develop design documents for building construction. Final 

documents was preceded by an urban solution from which was come a proposed draft. First 

part of work deals with this issue. The second part is dedicated to the documentation for 

building construction according to decree 499/2006. 

Keywords 

Hotel, Slezská Ostrava, Ostrava, Keltičkova, square, monumental staircase, cascade, 

underground parking, boutique, terrace, loggia, flat roof, monolithic structure, ferroconcrete.   
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Seznam použitého značení 

apod. – a podobně 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv. – Balt po vyrovnání 

Cx/x – značka pevnostní třídy betonu 

č. – číslo 

ČSN – česká technická norma 

ČÚZK – český úřad zeměměřičský a katastrální 

d - tloušťka materiálu [m] 

dB – decibel 

DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí 

EPS – expandovaný polystyren 

f Rsi - teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

f Rsi,N - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-]  

k.ú. – katastrální území 

kg – kilogram 

km – kilometr 

l – litr 

M – měřítko 

m – metr, základní délková jednotka 

m
2
 – metr čtvereční 
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m
3
 – metr krychlový 

Mc - množství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
rok]  

Mev - množství vypařitelné vodní páry [kg/m
2
rok]  

mm – milimetr 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

PT – původní terén 

s – sekunda 

s. – strana 

Sb. – sbírka (zákonů) 

SDK – sádrokarton 

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO – stavební objekt 

tl. – tloušťka 

tl. – tloušťka 

TZB – technické zařízení budov 

U - součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K
-1

]  

Un - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [ W/m2K]  

ÚT – upravený terén 

VZT – vzduchotechnika 
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ZTP – zdravotně a tělesně postižení 

ŽB – železobeton 

Δθ10 - pokles dotykové teploty [°C] 

Δθ10,N - normová hodnota poklesu dotykové teploty [°C] 

θe - návrhová teplota venkovního vzduchu [°C] 

θi - návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

λ - součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

μ - faktor difúzního odporu [-] 

φe relativní vlhkost venkovního vzduchu [%]  

φi - relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
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1. Úvod 

Bakalářská práce novostavby Hotelu Steel ve Slezské Ostravě na ulici Keltičkova, byla 

provedena na základě předchozí urbanistické studie vypracované v rámci Ateliérové tvorby 

III a dalším vývojem, jež následoval v Ateliérové tvorbě IV, kde byla vypracována 

dokumentace studie a následně projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 

zpracovávaná v rámci Ateliérové tvorby Va. 

Hlavní ideou tohoto návrhu byla propojenost nově vytvořeného urbanistického celku 

s centrem Ostravy, zklidnění území zrušením větve napojení na ulici Bohumínskou, uvolnění 

prostoru umístěním parkování do podzemních parkovacích ploch a vrácení života do těchto 

míst nově vytvořeným náměstím, které má návaznost a propojení s parterem hotelu a 

přilehlou terasou s restaurací. Tímto se dostáváme k řešenému objektu, který byl řešen tak, 

aby nenarušoval dominantu místa Slezskoostravskou radnici. Výškově jí nijak nepřevyšuje a 

stavba svým zasazením do terénu tvoří pojítko mezi dvěma urbanistickými celky, které 

výškově spojuje monumentální schodiště s kaskádami. Tento městský hotel je tvarově 

rozmanitý a spojuje v sobě liniové i zaoblené tvary včetně prvků na fasádě s materiálovým 

řešením imitace kovu, jež mají připomenout industriální ráz tohoto města. 

Bakalářská práce se skládá z textové části a výkresové části. Textová část sumarizuje výstupy 

z předchozích ateliérových prací, popis daného území, včetně řešeného objektu a především 

obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. stavebního 

zákona. Výkresová část je členěna formou příloh a obsahuje dokumentaci k provádění stavby. 

Během vypracování výkresové části jsem na radu konzultantů vzhledem k rozsáhlosti stavby 

zvolil u některých výkresů měřítko 1:100 a upravil obsah dle důležitosti.  
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2. Výchozí údaje 

2.1. Zadání 

Jednotlivá zadání a výsledné návrhy podkladů pro vypracování bakalářské práce: 

Zadání 1: Urbanistické studie (řešená v rámci Ateliérové tvorby III) – jako cíl bylo 

vypracovat ve spolupráci s Tomášem Kupkou, Dominikem Zimou, Veronikou Miketovou a 

Veronikou Ouředníkovou urbanistickou studii v rámci zadaného území – okolí ulice 

Keltičkovy v městské části Slezská Ostrava (714829). 

Výsledkem této práce bylo vytvoření náměstí mezi ulicemi Keltičkova a Bohumínská, jež 

bylo doplněno novou zástavbou a sanací či stržením objektů stávajících, včetně řešení 

napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Vše v souvislostech daného území 

s respektováním historického objektu Slezskoostravské radnice. Důležité bylo odklonění 

provozu ulice Těšínské, která se napojuje na ulici Bohumínskou a tímto vzniklý prostor 

nahradit zástavbou pro navrácení života do těchto míst s návazností na centrum Ostravy. 

Zadání 2: Architektonická studie (řešená v rámci Ateliérové tvorby IV) - úkolem bylo 

zpracování architektonické studie na jeden z navržených objektů v rámci urbanistické studie. 

V mém případě konkrétně na Hotel, jež je situován na jižní hranici řešeného areálu. Cílem 

bylo vytvoření hotelu s podzemním parkováním, boutiquem, restaurací a konferenční 

místností pro pořádání meetingů. Hotelové pokoje, jež jsou umístěny ve dvou nadzemních 

podlažích, jsou typu standard, komfort, atypické, pro ZTP, s lodžie a apartmány pro 

dlouhodobý pobyt, včetně jednoho s terasou. Veškeré zázemí je umístěno v parteru a 

technické zázemí v podzemních podlažích. Stavba je situována v místě zrušené větve ulice 

Těšínské a je zapuštěná do terénu. Propojenost hotelu s navrženým urbanistickým celkem je 

skrze náměstí, jež je propojeno přes parter s terasou a podzemní garáže, jež kontinuálně 

přecházejí pod náměstí.  

Zadání 3: Dokumentace pro stavební povolení (řešená v rámci Ateliérové tvorby Va) – 

vzhledem k rozsáhlosti projektu jsem řešil pouze nadzemní část jihozápadního křídla hotelu 

(SO 01-A). 
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2.2. Charakteristika Slezské Ostravy 

Slezská Ostrava je městským obvodem statutárního města Ostravy, jež se rozprostírá na ploše 

41,4 km
2
 a počet obyvatel činí 21 444 (ke dni 30.6.2010). Slezská Ostrava je zároveň jednou z 

nejstarších obcí na Ostravsku. Současný městský obvod tvoří území bývalého města Slezská 

Ostrava, bývalého městyse Hrušov a bývalých obcí Antošovice, Heřmanice, Koblov, 

Kunčice, Kunčičky a Muglinov. Z hlediska současného pohledu ji v porovnání s městským 

obvodem Moravská Ostrava chybí občanská vybavenost a tím ztrácí pozici přirozeného 

centra. Významným bodem tohoto území je halda Ema, jako zakončení městského 

panoramatu. Tato oblast je relativně snadno dostupná ať už osobní či hromadnou městskou 

dopravou. V současné době můžeme pozorovat tendence oživení výstavby. Slezská Ostrava 

jako celek má reálný potenciál pro kulturní a hospodářský rozvoj. 

2.3. Charakteristika pozemku 

Řešený pozemek je situován v Ostravě, přesněji v městské části Slezská Ostrava u ulice 

Keltičkovy. Pozemek, potažmo stavba se nachází v těsné blízkosti Slezskoostravské radnice, 

jakožto jedné z mála dochovaných budov původní zástavby Slezské Ostravy, jež bylo 

zapotřebí při návrhu respektovat. Dotčené parcely jsou vymezeny na severovýchodě ulici 

Keltičkovou na severozápadě náměstím a z jihu druhým urbanistickým celkem, který je 

propojený monumentálním schodištěm. V současné době se na tomto pozemku nachází větev 

ulice Těšínské a parkoviště přilehlé ke Slezskoostravské  radnici, které bude nahrazeno 

podzemním parkováním pod náměstím. Terén je svažitý k jihu. Napojení na dopravní 

infrastrukturu je řešeno z ulice Keltičkovy, stejně tak technická infrastruktura je napojena na 

stávající infrastrukturu téže ulice. 
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3. Řešení 

3.1. Urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení je v přímé návaznosti předchozí studie celého území, kde hlavní snahou 

bylo odklonění dopravy z ulice Těšínské a využít tento prostor pro vytvoření náměstí s okolní 

zástavbou občanské vybavenosti, která tam chybí. Bylo nutné citlivě navázat na 

Slezskoostravskou radnici. Jedná se o novostavbu městského hotelu s doplňkovými funkcemi, 

jako je například boutique. Stavba je na řešeném území umístěna v jižní části a je zapuštěná 

do přilehlého terénu, jež je členitý. Hlavní vstup do budovy je orientován na severozápad, to 

znamená z budoucího náměstí. Vstup na toto náměstí navazuje a propojuje ho tak s terasou 

navrženou na jihovýchodní straně. Hotel tímto propojuje život náměstí s hotelovou restaurací, 

barem a terasou. Pro tento účel je zvlášť vstup pro návštěvníky neubytované v hotelu a zvlášť 

pro samotné hosty hotelu. Toto propojení samozřejmě musí fungovat i ze strany terasy, kde 

jsou rovněž dva vstupy. Terasa je dotvořena i z hlediska zeleně. Vstup je krytý a zvýrazněný 

zapuštěním. Současně toto řešení tvoří i zavětrování a zastínění. Jako hlavní propojovací 

prvek mezi urbanistickými celky je schodiště s kaskádami na jihozápadě, kde je uvažován 

hlavní pěší tah a vyrovnává také výškové rozdíly mezí horním náměstím a druhým 

urbanistickým celkem. V okolí stavby jsou navrženy zpevněné plochy jak pro pěší, tak pro 

automobilovou dopravu. V blízkosti stavby je umístěno několik klidových zón se zelení a 

městským mobiliářem. Větší část budovy je orientována na jihozápad, kde je i zmíněná terasa 

a bude zde tak dostatek oslunění. Vzhledem k nízké okolní zástavbě má objekt 3 nadzemní a 

2 podzemní podlaží a nijak jí nepřevyšuje a harmonizuje s ní. Z určitých průhledů a pohledů 

vyniká i dochovaná dominanta Slezskoostravské radnice a dobře tak koexistuje s hotelem. 

Dalším velmi důležitým propojovacím prvkem hotelu je průjezd na parkoviště pod náměstím 

s kapacitou cca 9000 m
2
, které je navrženo pro celé řešené území včetně ostatních okolních 

budov občanské vybavenosti. Pro hotel samotný je hlavní parkoviště umístěno v podzemních 

podlažích přímo pod hotelem, kde je i jeden z prostorů pro zásobování hotelu mimo 

venkovního, jež je přímo u ulice Keltičkovy v návaznosti na kuchyni. Objekt hotelu svým 

umístěním tvoří specifickou, svým způsobem centrální stavbu urbanistického řešení území, 

zejména umístěním již zmiňovaného průjezdu do podzemního parkoviště pod náměstím, 
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návaznost parteru na samotné náměstí a přilehlé monumentální schodiště jako hlavní 

propojovací prvek toku lidí.  

Tvarové řešení stavby vychází z řešení urbanistické kompozice celého území. Objekt byl 

původně navržen jako striktně liniový, bez žádných zaoblení. Ze strany od náměstí byly tyto 

linie zachovány, ale z jihu a zejména jihovýchodu, kde je umístěná větší část budovy a fasáda 

je členitější vlivem navržené terasy byla navržena i zaoblení. Tento kontrast mezi přední a 

zadní částí dodává stavbě na rozmanitosti. Může také evokovat kontrast historické stavby v 

souladu s mírnými liniemi ze strany od náměstí respektive od Slezskoostravské radnice, 

oproti dynamickým zaoblením ze strany od druhého urbanistického celku jakožto symbolika 

rychle se rozvíjejícího moderního města. Stavba se tedy rozkládá na velmi rozmanitém 

půdorysném tvaru, jež se v každém podlaží postupně mění. Zastřešení budovy je řešeno 

plochou střechou. Budova hotelu je podsklepena, má celkem pět podlaží. Tří podlaží jsou 

viditelná od náměstí. Tato hlavní trojpodlažní část je tvořena parterem, kde jsou umístěné 

hlavní funkce hotelu a se dvěma pokojovými patry nad ním. Parter je ve tvaru připomínající 

písmeno „S“ a je dotvořen v zadní části terasou se zelení, která je využívána i jako venkovní 

část restaurace. Zbylá dvě pokojová patra kopírují středovou část parteru bez přilehlých 

polygonů. Výjimkou je pouze využití těchto polygonů nad parterem pro vytvoření zastřešení 

vstupu a terasy apartmánu druhého nadzemního podlaží. Důležitým architektonickým prvkem 

je i dvojice nad sebou umístěných lodžie, jimiž se blíže zabývám v části architektonického 

detailu. V této části fasády můžeme pozorovat přechod linie v zaoblení. Zbylá dvě podzemní 

podlaží umístěná pod parterem jsou zasazena do přilehlého terénu a je zde situováno prioritně 

parkování hotelu. V nejnižším podlaží je umístěn průjezd na velkokapacitní podzemní 

parkoviště pod náměstím a je zde také umístěno technické zázemí hotelu a boutique. Fasáda 

je tvořená imitací betonu. Konkrétní povrchová úprava je benátský štuk. Některé otvory a 

části fasády jsou obložené fasádními deskami s imitací kovu. V parteru takto provedené 

obložení vytváří pilastry, které jakoby rostly z nitra Země industriálního města. Parter je 

nejvíce prosklený a bílé rámy oken a dveří jsou v kontrastu s fasádou. Na fasádě 

vystupujícího polygonu směrem k náměstí je umístěn nápis s názvem hotelu. Tento nápis 

navržený konkrétně pro tento projekt je proveden hliníkovými 3D písmeny s barevnou 

úpravou komaxitem dle stupnice RAL a podsvícený LED diodami, jež v noci umocní efekt 
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nápisu. Tento nápis je sice excentrický, ale jeho font v sobě skrývá některé prvky použité na 

fasádě, jako například koncové písmeno „L“, jež můžeme pozorovat v různém pootočení na 

obkladech oken přední části a tyto dva okna nad sebou zase evokují písmeno „S“, tak jako 

půdorysný tvar parteru. Tímto se dostáváme k otvorům pro provětrávání podzemních garáží, 

jež svým ztvárněním na fasádě evokují zase specifické nedokončené písmeno „E“ z nápisu. 

Veškerá exteriérová zábradlí jsou tvořena celoskleněným systémem s prvky z pozinkované 

oceli. Zaoblené vstupní schody boutique dotváří dynamičnost zadní části objektu a vytváří 

dojem, jakoby se hmota schodiště rozlévala od hotelu do prostoru a je v harmonii se 

zaoblenou fasádou a naopak v kontrastu s liniovou fasádou a liniovým monumentálním 

schodištěm s kaskádami. Stěny s výlohami na jihovýchodní straně působí zase naopak 

agresivním dojmem a zařezávají se do hmoty objektu. Řešení fasády je tedy založeno na 

tvarovém kontrastu, materiálovém kontrastu a prvcích na fasádě propojených s fontem. 

Hlavním cílem bylo, aby hmota stavby působila kontrastně vůči okolní zástavbě, ale zároveň 

ne rušivě. 

3.2. Provozní a dispoziční řešení 

Provozní a dispoziční řešení reaguje na stávající dopravní infrastrukturu, na pěší komunikaci, 

parkování, členitý charakter terénu, možnosti oslunění a v neposlední řadě také historické 

souvislosti a prostorové návaznosti. Prostor u Slezskoostravské radnice respektive mezi 

ulicemi Keltičkova a Bohumínská byl razantně přetvořen. Hlavním faktorem přetvoření bylo 

navrácení života do těchto míst a proto také navržení veřejného prostoru formou náměstí a 

budov občanské vybavenosti, jež v tomto místě chybí. Utvořil se tak i pěší tah formou 

monumentálního schodiště s kaskádami v rámci dvou urbanistických návrhů, jehož pojítkem a 

rozhraním je právě navržený hotel zasazený do členitého terénu. Odkloněním dopravy a 

umístěním parkování pod navržené náměstí se území zklidnilo. 

V návaznosti na zmiňované náměstí je vytvořen hlavní krytý vstup do budovy a vstupní hala 

(kde je také přítomná recepční), ze které se pak pomocí vertikálních komunikací v objektu 

dostáváme do pokojových pater umístěných nad parterem, nebo podzemních garáží 

umístěných pod parterem. Terasa, hotel a náměstí tvoří propojený systém, který je řešen 

dvěma vstupy a výstupy pro veřejnost a klienty hotelu. Terasa, stejně jako apartmány pro 



HOTEL STEEL 
Bakalářská práce 

  

 

26 

delší dobu pobytu a pokoje s lodžie jsou situovány na jih a jihovýchod. Zásobování hotelu, 

zejména hotelové kuchyně a nakládání s odpadky je řešeno dvěma způsoby. Jeden je v přímé 

návaznosti na hotelovou kuchyni a její sklady z ulice Keltičkovy a druhý z podzemních 

garáží, kde je umístěna druhá vertikální komunikace. Tato komunikace slouží i jako servisní 

komunikace pro zaměstnance hotelu. Podzemní garáže jsou umístěny ve dvou podlažích pod 

hotelem a příjezd do nich je řešen přes navržený kruhový objezd. Využila se tak členitost 

území a spodním vjezdem do podzemního parkování je řešen i průjezd do podzemního 

parkování pod náměstím. Dispozice je navržena tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých 

provozů. Konferenční místnost tak tvoří jednu sekci s návaznosti na vstupní halu a restauraci, 

část restaurace je přístupná jak z náměstí (pro veřejnost), tak z haly (pro účastníky 

konference, ubytované klienty hotelu a zaměstnance budovy). Provozní část restaurace je 

oddělena od části odbytu, má samostatné zázemí pro zaměstnance i samostatný vstup a 

zásobování. Boutique v nejnižším podzemním podlaží má samostatný vstup umístěný 

z hlediska konkurenceschopnosti na hlavní pěší linii. 

Veškeré prostory jsou navrženy pro co možná nejjednodušší orientaci v budově s ohledem na 

výskyt osob s omezenou schopností orientace a pohybu v prostoru, s ohledem na oslunění, 

hygienické požadavky a v neposlední řadě také požární bezpečnost. 

3.3. Technické řešení   

Z konstrukčního hlediska je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet. Rozteč 

sloupů vychází z požadavků na rozměry podzemních garáží. Fasáda je navržena ze systému 

Porotherm s povrchovou úpravou imitace betonu – benátský štuk. Na fasádě jsou také fasádní 

desky Cembrit Metro – imitace kovu. Střecha je řešená jako plochá jednoplášťová. 

V prosklených částech parteru od terasy je umístěn flexibilní stínící lamelový systém. Na 

straně od náměstí je zastínění řešeno v rámci zastřešení vstupu, jež plní i funkci zavětrování. 

V interiéru jsou ještě navíc umístěny vertikální žaluzie. Veškeré rozvody TZB jsou řešeny 

přes instalační prostupy v rámci pokojů, přes které je svedena i dešťová voda odhlučněným 

potrubím a dále svedena do svodných míst pomocí prostoru nad podhledem parteru. Výšková 

úroveň stavby nijak nepřevyšuje navrženou okolní zástavbu a respektuje tak stávající 

historickou dominantu území tj. Slezskoostravskou radnici. Dopravní i technická 
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infrastruktura je napojena na stávající ulici Keltičkova. Vlastní příjezd do objektu respektive 

do podzemních parkovacích ploch je řešen přes větev komunikace, jež ústí z navrženého 

kruhového objezdu. Doprava je navržena s ohledem na předpokládané vytížení území, 

s ohledem na navrženou pěší zónu a cyklostezky.  
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4. Textová část projektová dokumentace 

(dle vyhlášky 499/2006 Sb.) 

A.  Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Hotel Steel 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Místo stavby: ulice Keltičkova, Slezská Ostrava, Moravskoslezský kraj 

Katastrální území: Slezská Ostrava 

Parcelní čísla pozemků:  46/2, 46/7, 46/8, 46/15, 56/1, 55/4, 56/3, 5599/2, 5599/3 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

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

VŠB Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

IČ: 61989100  

DIČ: CZ61989100 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání 

Daniel Szkwara 

Čsl. Armády 2957/33 

Karviná 733 01 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa - informace z katastru nemovitostí 

Územní plán města Ostravy 

Územně analytické podklady 

Geoinformace – Národní geoportál INSPIRE 

Urbanistická studie – Ateliérová tvorba III 

Studie řešeného objektu -  Ateliérová tvorba IV 
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Projektová dokumentace pro stavební povolení – Ateliérová tvorba Va 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace pro stavební 

povolení, jež vycházela ze studie architektonické a urbanistické zpracované v rámci ateliérové 

tvorby. 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se rozkládá na ploše pozemku o výměře 8670 m
2
. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o jádrové území. V současné době se parcely řešeného území využívají jako 

komunikace a parkoviště. V přilehlých objektech se nachází autosalon Opel, výrobní hala SIL 

Eastern Europe a.s. a dominanta místa Slezskoostravská radnice. 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci, ani památkovou zónu. Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

V této oblasti činí odtokové poměry 5 l.s
-1

.km
-2

. Vzhledem k rozsahu projektovaných prací 

nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů. Odvodnění stavby bude řešeno přes střešní 

vtoky. Na území není bráněno přirozenému odtoku vod.  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

V územně plánovací dokumentaci jsou pozemky vedeny jako plochy jádrového území a 

upravené zeleně, což je v souladu se zastavovacím záměrem. 
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f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pozemky jsou v souladu s územním plánem. 

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

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

i) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 

j) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné související a podmiňující investice nejsou nutné. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

DOTČENÉ POZEMKY: 

46/2  ostatní plocha   2152 m
2 
  právnická osoba 

46/7  ostatní plocha   2152 m
2 
  právnická osoba 

46/8  ostatní plocha       77 m
2 
  právnická osoba 

46/15  ostatní plocha   1878 m
2 
  právnická osoba 
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56/1  ostatní plocha   2293 m
2 
  právnická osoba 

55/4  ostatní plocha    436 m
2 
  právnická osoba 

56/3  ostatní plocha    225 m
2 
  právnická osoba 

5599/2  ostatní plocha   332 m
2 
  právnická osoba 

5599/3  ostatní plocha   101 m
2 
  právnická osoba 

DOTČENÉ STAVBY: 

1/1   zastavěná plocha a nádvoří 1255 m
2 
  právnická osoba 

897/5   zastavěná plocha a nádvoří 1304 m
2 
  právnická osoba 

50/20  zastavěná plocha a nádvoří   101 m
2 
  právnická osoba 

Dotčené stavby jsou Slezskoostravská radnice (přístavba k ní), autosalon Opel, výrobní hala 

SIL Eastern Europe a.s. Stavba zasáhne i do změn komunikací ulice Bohumínské, Těšínské, 

Keltičkova a přilehlého parkoviště. 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu v rámci občanské vybavenosti navržené v urbanistické studii. 

b) účel užívání stavby 

Prioritním účelem užívání navržené stavby je městský hotel s restaurací a podzemním 

parkováním. V prvním nadzemním podlaží budou umístěny hlavně služby hotelu. Konkrétně 

recepce s halou, konferenční místnost, místnost s kulečníkem, restaurace s barem, kavárnou, 

venkovní terasou a kuchyní. Všechny provozy mají navržené zázemí a hygienické zařízení. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží je pokojové. Zbylá dvě podzemní podlaží jsou určena hlavně 

k parkovacím účelům. Mimo toho je zde také situováno technické zázemí hotelu, ochrana 

hotelu, boutique a jeho zázemí. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

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

Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Předložená dokumentace pro provádění stavby 

respektuje veškeré normy, vyhlášky a nařízení z nich vyplývající. Objekt zajišťuje 

bezbariérové užívání a v rámci toho je zde navrženo i parkování pro ZTP a také dva pokoje. 

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 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny.  
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

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

Plocha pozemku:      8670 m
2
 

Zastavěná plocha:      1692 m
2
  

Obestavěný prostor:      11 478,8 m
3
 

Užitná plocha celého objektu:   5193 m
2
 

Užitná plocha řešené části:      1224,64 m
2
  

Počet nadzemních podlaží:    3 

Počet podzemních podlaží:    2 

Počet funkčních jednotek v řešené části:  14 

Chodba:      32,99 m
2 

Komunikační jádro:     30,8 m
2
 

Únikové schodiště:     12,6 m
2
 

Hala recepce:      106,5 m
2
 

Konferenční místnost:    89,92 m
2
 

Zázemí hotelu (kancelář):    32,7 m
2
 

Místnost s kulečníkem:    51,46 m
2
 

Zázemí recepce:     16,79 m
2
 

Místnost na kufry:     5,08 m
2
 

Hygienická zařízení parteru:    39,3 m
2
 

Chodba pokojových podlaží:    46,1 m
2
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Pokoj s terasou (2x):     43,08 m
2
 

Pokoj standard (6x):     30,2 m
2
 

Pokoj komfort (4x):     44,76 m
2
 

Pokoj atypický (2x):     36,76 m
2
 

Počet lůžek v řešené části:    28 

Počet lůžek celého objektu:    60 

Počet možných ubytovaných:   60 

Počet pracovníků:     10 

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 apod.) 

Dešťové vody budou zaústěny do dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. 

Při výstavbě tohoto objektu dojde ke vzniku běžného odpadního materiálu. Stavební suť, 

stavební materiály, apod. Budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných 

předpisů, což zajistí dodavatelská stavební firma. Konkrétně svoz odpadu zajistí firma Depos 

Horní Suchá a.s., jež má v blízkosti stavby skládku. Provoz budovy by měl být zajištěn tak, 

aby docházelo k minimalizaci odpadů. Největší množství odpadu vzejde z provozu hotelové 

kuchyně. Tento pevný odpad bude vytříděn a o jeho recyklaci se postará společnost zajišťující 

svoz komunálního odpadu 1 x týdně (OZO Ostrava s.r.o.). K ukládání odpadků bude sloužit 

odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

S odpadky bude zacházeno dle zákona č. 185/2001. Vytvořený stavební odpad se bude 

likvidovat povoleným způsobem. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů 

vyhlášky 381/2001 Sb.  
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby je 19 měsíců. Termín zahájení výstavby se předpokládá v druhé 

polovině února 2015. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

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

SO 01-A Řešená část objektu 

SO 01-B Řešený objekt 

SO 08  Zpevněné plochy v okolí hotelu 

SO 09  Příjezdová komunikace 

SO 10  Kruhový objezd - dopravní řešení 

SO 11  Přípojky technické infrastruktury 

Ostatní stavební objekty řešeného území (viz. výkresová část – koordinační situace). Hlavní 

technická zařízení jsou hydraulické výtahy umístěné ve vertikálních komunikačních jádrech a 

jednotlivé TZB, jejichž technické zázemí je situováno v nejnižším podzemním podlaží 

v návaznosti na přípojky technické infrastruktury (SO 11). Bližší specifikace technických 

zařízení bude upřesněna návrhem specialisty TZB. 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela o výměře 8670 m
2
 se nachází v Ostravě, přesněji v městské části Slezská 

Ostrava u ulice Keltičkovy. Centrum města Ostravy je vzdálené zhruba 0,5 km. Pozemek, 

potažmo stavba se nachází v těsné blízkosti Slezskoostravské radnice. V současné době tímto 

místem prochází větev komunikace pro napojení ulic Těšínské a Bohumínské. 

Z urbanistického hlediska se toto napojení zrušilo, tak jako současné parkoviště u 

Slezskoostravské radnice. Napojení na ulici Bohumínskou bylo navrženo mimo toto území a 

parkovací místa se umístila pod nově navržené náměstí. Takto vzniklá volná dispozice 

umožnila návrh novostavby hotelu.  Pozemek je členitý a navrhovaný objekt je zasazen do 

přilehlého terénu. Nové přípojky pro objekt budou vedené ze stávajících rozvodů 

inženýrských sítí situovaných v místech ulice Keltičkovy. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Urbanistickou studií byly zjištěny potřebné informace o území. Dotčené parcely patří městské 

části Slezská Ostrava a spadají do nesouvislé městské zástavby.  Geomorfologie území se dělí 

na ostravskou nivu z východní části a orlovská plošina ze západu. Vegetace spadá do 

kategorie střemchové jeseniny. Řešeným územím neprochází žádný biokoridor. Je zde silně 

znečištěné ovzduší a hlukové emise dosahují přes den 85-90 dB a v noci 65-70 dB. 

Z historického kontextu jsou zde zachovány asi dvě nejdůležitější stavby a to 

Slezskoostravská radnice a mladší most Miloše Sýkory. Zbytek viz. příslušná dokumentace a 

výstupní zprávy. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je situována v blízkosti toku řeky Ostravice. Záplavové území však nezasahuje do 

řešené oblasti. Parcely se nachází na poddolovaném území a v blízkosti se nachází hlavní 

důlní díla. 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Naopak celkové urbanistické 

řešení tuto oblast uklidní a vrátí do ní život. K hlavním změnám dojde přemístěním parkoviště 

do podzemí a zrušením napojení ulice Těšínské na Bohumínskou, která je situována v místě 

stavby. V rámci celkové urbanistické proměny se počítá i s odstraněním okolních dvou staveb 

a to výrobní haly a autosalonu. Na odtokové poměry nebude mít stavba žádný vliv. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

K asanaci oblasti dojde zrušením napojení na ulici Bohumínskou. Tímto krokem dojde 

k uklidnění místa a uzavřenou zástavbou s náměstím se stavba částečně odizoluje od rušné 

Bohumínské ulice. Dojde k demolici výrobní haly a autosalonu. Po vydání souhlasu 

dotčených orgánů státní správy bude provedeno kácení stávajících dřevin. Některé stávající 

zpevněné plochy budou odbourány a k úpravám stávajícího terénu dojde také. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nebude proveden zábor zemědělského půdního fondu, ani pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

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

technickou infrastrukturu) 

Hlavním dopravním spojením objektu a okolí je přes kruhový objezd, do něhož ústí ulice 

Těšínská, Keltičkova, Na Baranovci a také příjezdová cesta k objektu, respektive do 
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podzemního parkoviště hotelu a celého urbanistického celku. Parkování hotelu má kapacitu 

26 stání včetně dvou stání pro tělesně postižené a je situováno v prvním podzemním podlaží. 

Zbylá parkovací místa území jsou umístěná ve druhém podzemním podlaží, kde je i průjezd 

do dvoupodlažního velkokapacitního parkoviště celého urbanistického celku, jež je situováno 

pod náměstím a je propojeno i z ulice Keltičkovy. Toto podzemní parkoviště má přímou 

návaznost na přilehlé objekty a je opatřeno vstupními / výstupními místy situovanými na 

náměstí a u ulice Bohumínské. Území je v blízkosti městské hromadné dopravy. Dostupnost 

městské hromadné dopravy je asi 5 minut pěší chůze. Přípojky sítí jsou řešeny na stávající 

přípojky vedené pod upravenou ulicí Keltičkovou.  

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

Předpokládaná doba výstavby je 19 měsíců. Termín zahájení výstavby se předpokládá v druhé 

polovině února 2015. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní funkcí navrhované stavby je městský hotel, který se nachází v Ostravě, přesněji v 

městské části Slezská Ostrava u ulice Keltičkovy. Objekt má vrátit život do těchto míst na 

druhém břehu řeky Ostravice. V prvním nadzemním podlaží jsou prostory služeb hotelu, jako 

restaurace a kavárna s terasou, bar, konferenční místnost, místnost s kulečníkem, recepce a 

příslušné zázemí hotelu. V dalších dvou nadzemních podlažích jsou hotelové pokoje typu 

standard, komfort, atypické, pro ZTP, s lodžie, apartmány pro delší dobu pobytu, kde 

apartmán v 2NP má navíc i terasu. Součástí objektu je dvouúrovňové podzemní parkoviště, 

které je provozně propojeno s objektem, a bude sloužit pro návštěvníky nejen hotelu, ale i 

ostatních okolních staveb navrženého urbanistického celku. V těchto podzemních podlažích je 

mimo parkovacích ploch navržené také technické zázemí hotelu a na jižním nároží boutique 

se zázemím. 
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Základní kapacity a funkční jednotky: 

Plocha pozemku:      8670 m
2
 

Zastavěná plocha:      1692 m
2
  

Obestavěný prostor:      11 478,8 m
3
 

Užitná plocha celého objektu:   5193 m
2
 

Užitná plocha řešené části:      1224,64 m
2
  

Počet nadzemních podlaží:    3 

Počet podzemních podlaží:    2 

Počet funkčních jednotek v řešené části:  14 

Chodba:      32,99 m
2 

Komunikační jádro:     30,8 m
2
 

Únikové schodiště:     12,6 m
2
 

Hala recepce:      106,5 m
2
 

Konferenční místnost:    89,92 m
2
 

Zázemí hotelu (kancelář):    32,7 m
2
 

Místnost s kulečníkem:    51,46 m
2
 

Zázemí recepce:     16,79 m
2
 

Místnost na kufry:     5,08 m
2
 

Hygienická zařízení parteru:    39,3 m
2
 

Chodba pokojových podlaží:    46,1 m
2
    

Pokoj s terasou (2x):     43,08 m
2
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Pokoj standard (6x):     30,2 m
2
 

Pokoj komfort (4x):     44,76 m
2
 

Pokoj atypický (2x):     36,76 m
2
 

Počet lůžek v řešené části:    28 

Počet lůžek celého objektu:    60 

Počet možných ubytovaných:   60 

Počet pracovníků:     10 

Základní kapacity a funkční jednotky celého objektu: 

2PP – 24 parkovacích stání v návaznosti na parkovací místa pod náměstím, pro které je zřízen 

v tomto podzemním patře průjezd, technické zázemí hotelu, správa parkoviště, ochrana 

hotelu, boutique a jeho zázemí o celkové užitné ploše 1695 m
2
. 

1PP – 40 parkovacích stání  včetně 2 pro ZTP  a prostor pro zásobování o celkové užitné 

ploše 1680 m
2
. 

1NP - Hala recepce, zázemí hotelu včetně toalet, konferenční místnost, restaurace, kavárna a 

bar, kuchyně a její zázemí, včetně úklidové místnosti, terasa o celkové užitné ploše 866 m
2
. 

2NP a 3NP - 28 hotelových pokojů: 14x pokoj standard, 6x pokoj komfort, 2x pokoj pro ZTP, 

2x atypický pokoj, 2x pokoj s lodžie, 1x apartmán pro delší dobu pobytu a 1x apartmán pro 

delší dobu pobytu s terasou. Všechny pokoje jsou propojeny komunikačním koridorem a 

v každém pokojovém patře se také nachází úklidová místnost. Celková užitná plocha těchto 

dvou podlaží činí 952 m
2
. 

Všechna patra jsou spojena vertikálním komunikačním jádrem se dvěma hydraulickými 

výtahy a únikovým schodištěm v jihozápadním křídle. Dále také servisním a zásobovacím 

vertikálním komunikačním jádrem s hydraulickým výtahem a únikovým schodištěm v 

severovýchodním křídle. Rychlý únik z podzemních parkovacích ploch hotelu je možný přes 

únikové dveře na jihozápadní straně, jež ústí na monumentální, venkovní schodiště. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je v přímé návaznosti předchozí studie celého území, kde hlavní snahou 

bylo odklonění dopravy z ulice Těšínské a využít tento prostor pro vytvoření náměstí s okolní 

zástavbou občanské vybavenosti, která tam chybí. Bylo nutné citlivě navázat na 

Slezskoostravskou radnici. Jedná se o novostavbu městského hotelu s doplňkovými funkcemi, 

jako je například boutique. Stavba je na řešeném území umístěna v jižní části a je zapuštěná 

do přilehlého terénu, jež je členitý. Hlavní vstup do budovy je orientován na severozápad, to 

znamená z budoucího náměstí. Vstup na toto náměstí navazuje a propojuje ho tak s terasou 

navrženou na jihovýchodní straně. Hotel tímto propojuje život náměstí s hotelovou restaurací, 

barem a terasou. Pro tento účel je zvlášť vstup pro návštěvníky neubytované v hotelu a zvlášť 

pro samotné hosty hotelu. Toto propojení samozřejmě musí fungovat i ze strany terasy, kde 

jsou rovněž dva vstupy. Terasa je dotvořena i z hlediska zeleně. Vstup je krytý a zvýrazněný 

zapuštěním. Současně toto řešení tvoří i zavětrování a zastínění. Jako hlavní propojovací 

prvek mezi urbanistickými celky je schodiště s kaskádami na jihozápadě, kde je uvažován 

hlavní pěší tah a vyrovnává také výškové rozdíly mezí horním náměstím a druhým 

urbanistickým celkem. V okolí stavby jsou navrženy zpevněné plochy jak pro pěší, tak pro 

automobilovou dopravu. V blízkosti stavby je umístěno několik klidových zón se zelení a 

městským mobiliářem. Větší část budovy je orientována na jihozápad, kde je i zmíněná terasa 

a bude zde tak dostatek oslunění. Vzhledem k nízké okolní zástavbě má objekt 3 nadzemní a 

2 podzemní podlaží a nijak jí nepřevyšuje a harmonizuje s ní. Z určitých průhledů a pohledů 

vyniká i dochovaná dominanta Slezskoostravské radnice a dobře tak koexistuje s hotelem. 

Dalším velmi důležitým propojovacím prvkem hotelu je průjezd na parkoviště pod náměstím 

s kapacitou cca 9000 m
2
, které je navrženo pro celé řešené území včetně ostatních okolních 

budov občanské vybavenosti. Pro hotel samotný je hlavní parkoviště umístěno v podzemních 

podlažích přímo pod hotelem, kde je i jeden z prostorů pro zásobování hotelu mimo 

venkovního, jež je přímo u ulice Keltičkovy v návaznosti na kuchyni. Objekt hotelu svým 

umístěním tvoří specifickou, svým způsobem centrální stavbu urbanistického řešení území, 

zejména umístěním již zmiňovaného průjezdu do podzemního parkoviště pod náměstím, 
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návaznost parteru na samotné náměstí a přilehlé monumentální schodiště jako hlavní 

propojovací prvek toku lidí.  

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

Tvarové řešení stavby vychází z řešení urbanistické kompozice celého území. Objekt byl 

původně navržen jako striktně liniový, bez žádných zaoblení. Ze strany od náměstí byly tyto 

linie zachovány, ale z jihu a zejména jihovýchodu, kde je umístěná větší část budovy a fasáda 

je členitější vlivem navržené terasy byla navržena i zaoblení. Tento kontrast mezi přední a 

zadní částí dodává stavbě na rozmanitosti. Může také evokovat kontrast historické stavby v 

souladu s mírnými liniemi ze strany od náměstí respektive od Slezskoostravské radnice, 

oproti dynamickým zaoblením ze strany od druhého urbanistického celku jakožto symbolika 

rychle se rozvíjejícího moderního města. Stavba se tedy rozkládá na velmi rozmanitém 

půdorysném tvaru, jež se v každém podlaží postupně mění. Zastřešení budovy je řešeno 

plochou střechou. Budova hotelu je podsklepena, má celkem pět podlaží. Tří podlaží jsou 

viditelná od náměstí. Tato hlavní trojpodlažní část je tvořena parterem, kde jsou umístěné 

hlavní funkce hotelu a se dvěma pokojovými patry nad ním. Parter je ve tvaru připomínající 

písmeno „S“ a je dotvořen v zadní části terasou se zelení, která je využívána i jako venkovní 

část restaurace. Zbylá dvě pokojová patra kopírují středovou část parteru bez přilehlých 

polygonů. Výjimkou je pouze využití těchto polygonů nad parterem pro vytvoření zastřešení 

vstupu a terasy apartmánu druhého nadzemního podlaží. Důležitým architektonickým prvkem 

je i dvojice nad sebou umístěných lodžie, jimiž se blíže zabývám v části architektonického 

detailu. V této části fasády můžeme pozorovat přechod linie v zaoblení. Zbylá dvě podzemní 

podlaží umístěná pod parterem jsou zasazena do přilehlého terénu a je zde situováno prioritně 

parkování hotelu. V nejnižším podlaží je umístěn průjezd na velkokapacitní podzemní 

parkoviště pod náměstím a je zde také umístěno technické zázemí hotelu a boutique. Fasáda 

je tvořená imitací betonu. Konkrétní povrchová úprava je benátský štuk. Některé otvory a 

části fasády jsou obložené fasádními deskami s imitací kovu. V parteru takto provedené 

obložení vytváří pilastry, které jakoby rostly z nitra Země industriálního města. Parter je 

nejvíce prosklený a bílé rámy oken a dveří jsou v kontrastu s fasádou. Na fasádě 

vystupujícího polygonu směrem k náměstí je umístěn nápis s názvem hotelu. Tento nápis 
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navržený konkrétně pro tento projekt je proveden hliníkovými 3D písmeny s barevnou 

úpravou komaxitem dle stupnice RAL a podsvícený LED diodami, jež v noci umocní efekt 

nápisu. Tento nápis je sice excentrický, ale jeho font v sobě skrývá některé prvky použité na 

fasádě, jako například koncové písmeno „L“, jež můžeme pozorovat v různém pootočení na 

obkladech oken přední části a tyto dva okna nad sebou zase evokují písmeno „S“, tak jako 

půdorysný tvar parteru. Tímto se dostáváme k otvorům pro provětrávání podzemních garáží, 

jež svým ztvárněním na fasádě evokují zase specifické nedokončené písmeno „E“ z nápisu. 

Veškerá exteriérová zábradlí jsou tvořena celoskleněným systémem s prvky z pozinkované 

oceli. Zaoblené vstupní schody boutique dotváří dynamičnost zadní části objektu a vytváří 

dojem, jakoby se hmota schodiště rozlévala od hotelu do prostoru a je v harmonii se 

zaoblenou fasádou a naopak v kontrastu s liniovou fasádou a liniovým monumentálním 

schodištěm s kaskádami. Stěny s výlohami na jihovýchodní straně působí zase naopak 

agresivním dojmem a zařezávají se do hmoty objektu. Řešení fasády je tedy založeno na 

tvarovém kontrastu, materiálovém kontrastu a prvcích na fasádě propojených s fontem. 

Hlavním cílem bylo, aby hmota stavby působila kontrastně vůči okolní zástavbě, ale zároveň 

ne rušivě. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní a dispoziční řešení reaguje na stávající dopravní infrastrukturu, na pěší komunikaci, 

parkování, členitý charakter terénu, možnosti oslunění a v neposlední řadě také historické 

souvislosti a prostorové návaznosti. Prostor u Slezskoostravské radnice respektive mezi 

ulicemi Keltičkova a Bohumínská byl razantně přetvořen. Hlavním faktorem přetvoření bylo 

navrácení života do těchto míst a proto také navržení veřejného prostoru formou náměstí a 

budov občanské vybavenosti, jež v tomto místě chybí. Utvořil se tak i pěší tah formou 

monumentálního schodiště s kaskádami v rámci dvou urbanistických návrhů, jehož pojítkem a 

rozhraním je právě navržený hotel zasazený do členitého terénu. Odkloněním dopravy a 

umístěním parkování pod navržené náměstí se území zklidnilo. 

V návaznosti na zmiňované náměstí je vytvořen hlavní krytý vstup do budovy a vstupní hala 

(kde je také přítomná recepční), ze které se pak pomocí vertikálních komunikací v objektu 

dostáváme do pokojových pater umístěných nad parterem, nebo podzemních garáží 
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umístěných pod parterem. Terasa, hotel a náměstí tvoří propojený systém, který je řešen 

dvěma vstupy a výstupy pro veřejnost a klienty hotelu. Terasa, stejně jako apartmány pro 

delší dobu pobytu a pokoje s lodžie jsou situovány na jih a jihovýchod. Zásobování hotelu, 

zejména hotelové kuchyně a nakládání s odpadky je řešeno dvěma způsoby. Jeden je v přímé 

návaznosti na hotelovou kuchyni a její sklady z ulice Keltičkovy a druhý z podzemních 

garáží, kde je umístěna druhá vertikální komunikace. Tato komunikace slouží i jako servisní 

komunikace pro zaměstnance hotelu. Podzemní garáže jsou umístěny ve dvou podlažích pod 

hotelem a příjezd do nich je řešen přes navržený kruhový objezd. Využila se tak členitost 

území a spodním vjezdem do podzemního parkování je řešen i průjezd do podzemního 

parkování pod náměstím. Dispozice je navržena tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých 

provozů. Konferenční místnost tak tvoří jednu sekci s návaznosti na vstupní halu a restauraci, 

část restaurace je přístupná jak z náměstí (pro veřejnost), tak z haly (pro účastníky 

konference, ubytované klienty hotelu a zaměstnance budovy). Provozní část restaurace je 

oddělena od části odbytu, má samostatné zázemí pro zaměstnance i samostatný vstup a 

zásobování. Boutique v nejnižším podzemním podlaží má samostatný vstup umístěný 

z hlediska konkurenceschopnosti na hlavní pěší linii. 

Veškeré prostory jsou navrženy pro co možná nejjednodušší orientaci v budově s ohledem na 

výskyt osob s omezenou schopností orientace a pohybu v prostoru, s ohledem na oslunění, 

hygienické požadavky a v neposlední řadě také požární bezpečnost. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Objekt a přístupové plochy jsou navrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup je umožněn 

z nejbližší stanice MHD, v podzemních parkovacích plochách jsou vyhrazena parkovací stání 

v nejbližší docházkové vzdálenosti k výtahům pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

vertikální doprava v objektu zajištěna pomocí výtahů a jsou zde také navrženy dva pokoje pro 

ZTP. 
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užíváni stavby je zajištěna protiskluznou úpravou podlahy, jež zajišťuje 

bezpečný pohyb osob v budově. Schodišťový prostor, samotné schodiště a k němu přiléhající 

zábradlí je řešeno v souladu s normovými doporučeními. Exteriérová zábradlí lodžie, terasy a 

okolních volných prostorů jsou řešená také v souladu s normovými doporučeními. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém 

Stavba je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Stropy tvoří monolitická křížem 

vyztužená železobetonová deska se skrytými průvlaky tl. 250mm. Monolitické 

železobetonové sloupy 500x500mm jsou uloženy do monolitické železobetonové základové 

desky výšky 600mm. Z důvodu nadměrných převisů jsou v parteru navrženy průvlaky 

v příčném směru, které nám pomohou se statickou podporou zastřešení u vstupu. Ze stejného 

důvodu, který byl uveden výše je navržen u lodžie excentrický, monolitický, železobetonový 

sloup, který průběžně navazuje na železobetonovou stěnu podzemních garáží, a sloupy mimo 

modul jsou navrženy také v podzemních podlažích. Železobetonová stěna podzemních 

podlaží je navržena tak, aby odolávala zatížení horní stavby, a také aby odolávala tlakům 

zeminy. Dále jsou zde navržená dvě monolitická železobetonová komunikační jádra pro 

umístění výtahu a železobetonového schodiště. Pevnost betonu a stupeň vyztužení budou 

navrženy na základě statického výpočtu, který není součástí bakalářské práce. 

Základy 

Založení stavby je provedeno na železobetonové základové desce výšky 600mm (předběžný 

návrh: beton C20/25, ocel 10 505). Po obou stranách je kari síť 8mm 150/150mm. Míra 
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zhutnění zeminy pod základovou deskou je 95%. Důležité je dát pozor při konkrétním 

konstrukčním návrhu na propíchnutí desky sloupem. Statický výpočet není součástí 

bakalářské práce. V místě napojení desky na sloup je použitá stěrková hydroizolace Plastimul 

2K, což je dvousložkový živičný nátěr k utěsnění základů ve styku se zeminou.  

Svislé konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu o délce 

hrany 500mm doplněná o nosné zdivo Porotherm 44 Profi P15. Modul těchto sloupů je 

8100mm (osová vzdálenost). Nacházejí se zde i sloupy mimo modul a to konkrétně 

excentrický sloup u lodžie a v podzemních garážích. V podzemních podlažích jsou 

železobetonové nosné stěny, jež jsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení horní stavby, a také 

aby odolávaly tlakům zeminy. Dále jsou zde dvě monolitická železobetonová vertikální 

komunikační jádra s tloušťkou stěny 250mm, jež plní i funkci ztužení. 

Obvodový plášť 

Obvodové stěny tvoří v horní části stavby (řešené v rámci bakalářské práce) zdivo Porotherm 

44 Profi P15 (248x440x249). Tento obvodový plášť plní i doplňující statickou funkci a to 

zejména v parteru. Kontaktní zateplení je provedeno tepelnou izolací Isover EPS Silence dB 

Plus tloušťky 60mm. Toto zateplení plní i funkci protihlukovou. Vnější (pohledová) část 

fasády je tvořena imitací betonu – benátský štuk a je místy doplněná o fasádní desky Cembrit 

Metro – imitace kovu. Prosklené plochy fasády parteru jsou tvořeny fasádní skleněnou stěnou 

Schüco FW50 v hliníkovém systému. 

Příčky 

Vnitřní příčky, jež tvoří funkci dělící i akustickou jsou tvořeny zdivem Porotherm 25 AKU 

P+D P15 (372x250x238). Ostatní příčky v objektu jsou tvořeny zdivem Porotherm 11,5 AKU 

P15 (497x115x238) a Porotherm 8 Profi P10 (497x80x249). Jako rozhraní mezi plochou 

restaurace a halou recepce je navržena sklo-kovová vertikální příčka 6000x3000mm (viz. 

výpis skleněných prvků).  



HOTEL STEEL 
Bakalářská práce 

  

 

48 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří monolitická křížem vyztužená železobetonová deska se skrytými 

průvlaky tl. 250mm. V nadzemních i podzemních podlažích jsou navíc podporovány stěnami 

a v parteru jsou pro podepření zastřešení vstupu navrženy příčné železobetonové monolitické 

průvlaky. Nad sloupy jsou umístěny zarážky proti protlačení a výztuž je až do vzdálenosti 1m 

od líce sloupu proti řetězovému zřícení. Typ a provedení výztuže, třída betonu, rozměry prvků 

dle statického výpočtu. Desky jsou uloženy na svislé nosné konstrukci o maximálním rozpětí 

8100 mm. Ze spodní strany stropní konstrukce parteru bude nainstalován SDK podhled 

Rigips 600/1200mm pro rozvody TZB, včetně osvětlení ve vzdálenosti 500mm od dolní 

plochy železobetonové desky.  

Střešní plášť 

Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové a nepochozí. Nosná konstrukce střechy je 

řešena jako nosná konstrukce stopu tj. monolitická železobetonová křížem vyztužená deska. 

Na této nosné konstrukci jsou umístěny další vrstvy střešního pláště. Atika je vyzděna zdivem 

Porotherm. Způsob odvodnění ploché střechy je dovnitř dispozice, do žlabů a vtoků. Svody 

těchto vtoků jsou navrženy tak, že jsou svedeny dolů skrze instalační prostupy pokojových 

pater a následně podhledem do svodných míst. Skladby střešních plášťů, atik, detaily (viz. 

výkresová část a výpis skladeb). 

Překlady 

V pokojových patrech je použit Porotherm překlad 7 (70x238). Vnitřní překlady tvoří 3x tento 

překlad a u vnějšího pláště 5x tento překlad s tepelnou izolací EPS tl. 90mm. Výjimku tvoří 

překlady v místech, kde jsou větší rozpony. Zde je použit monolitický železobetonový překlad 

(350x750) v návaznosti na monolitickou železobetonovou stropní desku. Tento překlad je 

izolován tepelnou izolací EPS tl. 150mm. Takovéto překlady jsou zejména u komunikačního 

jádra a v parteru.  
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Schodiště 

Schodiště, jež je situováno ve vertikálních komunikačních jádrech je navrženo jako 

dvouramenné monolitické železobetonové s šířkou schodišťového ramene 1100mm. Zábradlí 

je nerez, výšky 1000mm, kotvené chemickými kotvami do betonové konstrukce schodiště 

(viz. výpis zámečnických prvků). 

Výtah 

Výtahy jsou situovány ve vertikálním komunikačním jádru. V řešené části jsou dva výtahy 

s hydraulickým pohonem, neprůchozí, OHAV pro 8 osob s nosností 630kg a rychlostí 

0,63m/s. Rozměr kabiny 1750/2300mm. Rozměr výtahové šachty 2000/2550mm. Prohlubeň 

1600mm. Výtahy jsou opatřeny samočinnými vodorovně posuvnými dveřmi 

Podlahy 

Podlahy jsou v celém objektu navrženy o tloušťce 100mm. Na železobetonovou monolitickou 

desku bude položena tepelně izolační akustická deska Steprock ND tl. 40mm a další vrstvy 

skladby podlahy (viz. výpis skladeb). Nášlapné vrstvy podlah jsou keramická dlažba, 

zátěžový hotelový koberec, cementový potěr s hlazeným povrchem a v podzemních garážích 

polymerní podlahy z polyuretanových pryskyřic. Dilatace je řešena pomocí dilatačních lišt 

Load Joint Halfen HLJ-SL, vyplněných pružným tmelem. 

Tepelná izolace 

K dosažení vnitřní pohody nejen tepelné, ale i akustické je navržená tepelná izolace Isover 

EPS Silence dB Plus tl. 60mm. Tepelná izolace v podzemním parkování je z hlediska požární 

bezpečnosti navržena jako minerální vlna Isover TF Profit tl. 100mm. Tepelná izolace a 

spádové klíny zastřešení jsou navrženy z EPS 100 S 200-500mm. Atikové klíny jsou 

z minerálních vláken Isover AK. 

Hydroizolace 

Jako hydroizolační vrstva střešního pláště je použita hydroizolační fólie z PVC-P Dekplan 76 

ve dvou vrstvách a je mechanicky kotvena. Jako parotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva 
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střešního pláště je navržený pás z SBS modifikovaného asfaltu. Bližší specifikace (viz. výpis 

skladeb, technický list Dekroof 01). U základové desky je hydroizolace Dekglass S40 a 

v místě napojení desky na sloup je použitá stěrková hydroizolace Plastimul 2K jako dvou 

složkový živičný nátěr k utěsnění základů ve styku se zeminou.  

Úpravy povrchů vnější 

Vnější povrch fasády je tvořen imitací betonu – benátský štuk a doplněn o fasádní desky 

Cembrit Metro – imitace kovu. Detailní popisy fasády (viz. výkresová část – pohledy) 

Úprava vnitřních povrchů 

Na vnitřní omítky budou použity různé variace imitace betonu, ve vlhkých a hygienických 

prostorách keramický obklad do výšky 1800mm. 

Výplně otvorů  

Okna a dveře parteru jsou hliníkové bílé barvy. Jsou tvořené fasádní skleněnou stěnou Schüco  

FW50 s hliníkovým systémem. Okna a dveře ostatních podlaží objektu jsou také hliníková 

tmavě šedé barvy. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované se zasklením i bez zasklení. U 

komunikačního jádra jsou z důvodu bezpečnosti navrženy ocelové protipožární dveře se 

samozavíračem DP1-C s požární odolností EW/EI 15-60. Detailní popisy výplní otvorů (viz. 

výpis oken a dveří) 

Klempířské prvky 

Oplechování je provedeno Rheinzinkovým leskle válcovaným plechem. Podrobněji jsou 

jednotlivé prvky rozepsány ve výpisu klempířských prvků. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, jež na ní bude působit v průběhu výstavby a užívání 

neměla za následek zřícení stavby, nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení budovy, či instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 
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původní příčině. Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. Všechny konstrukce 

byly konzultovány se statiky. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické řešení není předmětem řešení bakalářské práce. Předmětem řešení byl pouze návrh 

řešení těchto technologických zařízení: 

- Prostupy pro vedení elektroinstalace, vodovodu, požárního vodovodu, kanalizace, 

vzduchotechniky a v rámci těchto prostupů i svody dešťové vody 

- Technické řešení kuchyně jak pro apartmány, tak pro restaurační kuchyni byly řešeny 

pouze ve studii objektu a nenachází se v řešené části bakalářské práce 

- Prostory pro technické zázemí hotelu je umístěno také v neřešené části a bylo 

navrženo ve druhém podzemním podlaží 

Elektroinstalace 

Vedení rozvodů NN v podhledech, instalačních příčkách a omítkách. Bude upřesněno 

návrhem specialisty TZB. 

Vnitřní vodovod 

Vedení vnitřního vodovodu a požární vody v instalačních příčkách. Bude upřesněno návrhem 

specialisty TZB. 

Vytápění objektu 

V objektu je navrženo vytápění vzduchotechnikou. Bude upřesněno návrhem specialisty TZB. 

Vzduchotechnika – větrání 

Zařízení vzduchotechniky je umístěno v technické místnosti podzemního podlaží, rozvod je 

proveden prostřednictvím šachet a podhledů. Bude upřesněno návrhem specialisty TZB. 
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Bližší specifikace technického řešení bude upřesněna a vypracována specialisty TZB v části 

projektové dokumentace, jež se zabývá technikou prostředí staveb.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení není předmětem řešení bakalářské práce. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků není předmětem řešení bakalářské práce. 

Bližší specifikace rozdělení stavby a objektu do požárních úseků bude vypracována 

odborníky v části projektové dokumentace, jež se zabývá požární bezpečnosti staveb. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti není předmětem řešení 

bakalářské práce. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

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

kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, 

umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest není předmětem řešení 

bakalářské práce. Bližší specifikace zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení 

únikových cest bude vypracována odborníky v části projektové dokumentace, jež se zabývá 

požární bezpečnosti staveb. 



HOTEL STEEL 
Bakalářská práce 

  

 

53 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

V okolí 5 metrů od budovy se nenacházejí žádné překážky ani hořlavé látky. 

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

V objektu je hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D20 bm. Tyto hydranty jsou 

rozmístěny v pokojových patrech na chodbách. Zásobení vnější požární vodou je zajištěno 

v souladu s ČSN 73 0873. Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím 

systémem a potřebným počtem ručních hasicích přístrojů. 

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

cesty) 

Veškeré komunikace v okolí řešeného území plně vyhovují zásadám požární bezpečnosti a 

poskytují dostatečně velký prostor pro zřízení nástupních ploch pro požární techniku. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby není předmětem řešení bakalářské 

práce. 

i)  posouzení požadavků na zabezpečení 

Požadavky na zabezpečení budovy jsou splněny. 

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

Na zdech objektu jsou umístěny informační tabulky s navigačním systémem budovy. Tabulky 

se značením únikové cesty jsou umístěny nad schodišti a jsou osvětleny. Vše je doplněno o 

zvukové výstrahy. Rozsah výstražných a bezpečnostních značek a tabulek je pro ty to účely 

dostačující.  



HOTEL STEEL 
Bakalářská práce 

  

 

54 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky. Jako zhodnocení součinitelé prostupu 

tepla, teplotní faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot 

podlah, apod. Vybrané posudky tepelně technického hodnocení jsou v příloze. Veškeré 

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

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky. Dle požadavků na energetickou 

náročnost budov je obvodová stěna zateplena stejně tak i střecha. Při konstrukčním řešení se 

snažíme předejít vzniku tepelných mostů v konstrukci a zabránit tak samovolnému úniku 

tepla z interiéru do exteriéru. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Na využití alternativních zdrojů energie se v tomto projektu nezaměřuji. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Přirozené větrání pokojových podlaží je zajištěno otočnými otevíratelnými okny. Centrální 

vytápění, chlazení a větrání budovy je zajištěno vzduchotechnikou, jejíž technické zázemí je 

umístěno v technické místnosti v podzemním podlaží. Provětrání podzemních garáží 

napomáhají větrací pásové průduchy na jihovýchodní straně. Na střeše jsou umístěny hlavice 

odvětrávání v návaznosti na prostupy pokojů. Přímé denní světlo je zajištěno okny ve fasádě a 

je v souladu s ČSN 73 0580 o denním osvětlení budov. Zastínění prosklených ploch parteru je 

realizováno ze strany od náměstí zastřešením, od terasy flexibilním stínícím lamelovým 
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systémem a vertikálními žaluziemi v interiéru stavby. Umělé osvětlení je realizováno 

soustavou elektrických lamp s různou technickou specifikací. V parteru jsou zapuštěná 

svítidla v podhledu. Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru 

DN150. Srážková voda je odváděna pomocí střešních žlabů a vtoků odhlučněným potrubím 

DN150. Díky urbanistickému návrhu, jež se snaží oblast zklidnit se nepředpokládá zvýšená 

hladina vibrací, hluku či prašnosti. Z důvodů rušné komunikace ulice Bohumínské je ještě 

navržena tepelná izolace s protihlukovými vlastnostmi. 

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 tudíž požadována žádná speciální 

technická opatření protiradonové ochrany. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Navrhovaná stavba se nenachází v proudovém poli, nejsou proto učiněna žádná opatření proti 

elektrochemické korozi. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Řešené území se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou a nejsou tedy potřeba posudky 

dynamických účinků zemětřesení. 

d) ochrana před hlukem 

Objekt je dle návrhu obklopen budovami, jež stavbu izolují. Nepředpokládají se zvýšené 

hladiny vibrací ani hluku. Ve frekventovaných hodinách může být rušivým hlukovým 

faktorem komunikace ulice Bohumínské a proto je ještě navržena tepelná izolace 

s protihlukovými vlastnostmi. 
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e) protipovodňová opatření 

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

opatření. 

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

Objekt se nachází na poddolovaném území a z tohoto důvodu je celá stavba založená na 

monolitické železobetonové základové desce. Na řešeném území není zvýšený výskyt 

metanu. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na stávající vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrickou přípojku. 

Veškerá napojovací místa potrubí jsou umístěna v technické místnosti objektu v nejnižším 

podzemním podlaží. Revizní šachta a elektroměr je umístěna v místě napojení na 

severovýchodní straně objektu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

Jmenovitý vnitřní průměr potrubí, umístění a hloubka uložení (viz. výkresová část - 

koordinační situace). 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Areál hotelu je v těsné blízkosti ulice Keltičkovy z níž je možný jeden způsob zásobování 

hotelu. Parkoviště hotelu je umístěno v podzemní části a je napojeno přes navržený kruhový 

objezd, jež spojuje ulice Keltičkova, Těšínská, Na Baranovci a samotnou větev pro vjezd do 

podzemních parkovacích ploch, kde je umístěna další možnost zásobování hotelu. Území je 
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v blízkosti městské hromadné dopravy. Dostupnost městské hromadné dopravy je asi 5 minut 

pěší chůze. V areálu je dostatečné množství podzemních parkovacích míst jak pro hotel, tak 

pro celé řešené území. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V současné době tímto místem prochází větev komunikace pro napojení ulic Těšínské a 

Bohumínské. Z urbanistického hlediska se toto napojení zrušilo, tak jako současné parkoviště 

u Slezskoostravské radnice. Napojení na ulici Bohumínskou bylo navrženo mimo toto území 

a parkovací místa se umístila pod nově navržené náměstí. Zachovaná ulice Keltičkova byla 

napojena na ulici Těšínskou a Na Baranovci přes kruhový objezd, kde je i větev pro 

příjezdovou komunikaci. 

c) doprava v klidu 

Pro účely hotelu je navrženo 26 podzemních parkovacích stání, včetně dvou pro ZTP. Další 

možnosti parkování pro území je v podzemních parkovacích plochách pod náměstím. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí hotelu jsou navrženy zpevněné plochy pro automobily i pro chodce. Náměstí a dolní 

část je vydlážděna velkoformátovou dlažbou. Ulice Keltičkova je v místě náměstí vydlážděna 

dlažebními kostkami a ostatní komunikace jsou asfaltové. Monumentální schodiště je 

monolitické. Podél ulice Bohumínské je navržená pěší komunikace a cyklistická stezka. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před započetím samotné výstavby bude na celém staveništi provedeno sejmutí ornice, která 

bude po dobu výstavby uložena na deponii ornice. Odstraní se veškerá přebytečná vegetace a 

některé zpevněné plochy. Provedou se také bourací práce okolních objektů a rozebrání 

přilehlé haly, které je nutné odstranit pro celkovou realizaci urbanistického plánu, včetně 
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samotné realizace hotelu. Následně se provedou výkopy pro založení objektu s předepsaným 

pažením v rámci BOZP. V areálu bude provedená taktéž výsadba okrasných dřevin. 

b) použité vegetační prvky 

Vegetační prvky se použijí nejen v okolí areálu, ale také na terase restaurace. Budou použity 

listnaté dřeviny. Stávající dřeviny budou v co možná největší míře zachovány. 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou potřebná. 

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 životní prostředí během užívání 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 

Navržené objekty a zařízení staveniště nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, památkami 

či stromy a svým charakterem a provozem nijak nenarušují ani neohrožují životní prostředí či 

své okolí.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště a navržené objekty nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

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

stanoviska EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 

B.7  Ochrana obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva 

Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Navržené 

území nijak neohrožuje svou funkcí okolní obyvatelstvo 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Hlavními potřebnými zdroji jsou voda a elektrická energie. V těsné blízkosti staveniště pod 

ulicí Keltičkova se nachází vodovodní řád OVAK DN300 a elektrický rozvod NN v podzemí. 

Energie potřebná pro stavbu bude čerpána z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny 

přípojky. Po provedení přípojky NN, která bude ukončena v elektrickém rozvaděči, bude 

možno elektrickou energii odebírat z tohoto zdroje. Z tohoto rozvaděče bude dále zajištěn 

dočasný rozvod energie kolem samotné stavby pro provádění stavby. Po provedení vodovodní 

přípojky bude voda čerpána z tohoto zdroje. Přípojka se ukončí ve vodoměrné šachtě. Celé 

řešené území bude napojeno na dosavadní dopravní infrastrukturu pomocí jednotlivých 

přípojek a stávající komunikace. Komunikaci lze užít dopravními prostředky a mechanismy 

pouze do hranice jejich únosnosti. Pro dočasný areál staveniště bude zajištěna mobilní 

čistička odpadních vod. 

b) odvodnění staveniště 

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

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

napojeny mimo jiné i buňky pro obsluhu staveniště. Staveniště bude přístupné ze stávajících 

ulic Keltičkova a Bohumínská. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, které se netýkají 

urbanistického plánu. Dotčené pozemky budou upravovány a objekty demolovány, nebo 

rozebrány. 

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

Bude nutné v okolí staveniště demolovat, nebo rozebrat některé dotčené stavby. Suť vzniklá 

při těchto demolicích bude roztřízená a odvezená ze staveniště na nejbližší skládku. Bude také 

nutné vykácet nežádoucí dřeviny, jež se zde nacházejí a vysekat vysoký travní porost. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Maximální zábory pro staveniště nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

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

likvidace 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace není 

předmětem řešení bakalářské práce. 

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

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin není předmětem řešení 

bakalářské práce. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí není předmětem řešení bakalářské práce. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zásady BOZP a posouzení nutnosti koordinátora BOZP není předmětem řešení bakalářské 

práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou potřeba úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není předmětem řešení bakalářské 

práce. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postupy výstavby a rozhodující dílčí termíny nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

V rámci výstavby bude muset být na staveništi několik mobilních buněk (kanceláře, šatny, 

umývárny, atd.). Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického 

vedení, na které budou napojeny i buňky pro obsluhu staveniště. Budou vytvořeny také 

dočasné zpevněné plochy pro deponie materiálu. Pro výškové práce bude na staveništi použit 

mobilní autojeřáb s výškou zdvihu ramene 19m. Beton na staveništi zajistí mobilní 

domíchávač betonu. Po dokončení hrubé stavby se kolem celého objektu postaví lešení, jež 

bude sloužit pro dokončovací práce na fasádě.  
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C.  Situace stavby 

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

C 01 – Situace architektonická 

C 02 – Situace koordinační 

C 03 – Situace vytyčovací 

C 04 – Situace širších vztahů 

  



HOTEL STEEL 
Bakalářská práce 

  

 

63 

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu 

Prioritním účelem užívání navržené stavby (Stavebního objektu SO 01) je městský hotel 

s restaurací a podzemním parkováním, který se nachází v Ostravě, přesněji v městské části 

Slezská Ostrava u ulice Keltičkova. Objekt má vrátit život do těchto míst na druhém břehu 

řeky Ostravice. V prvním nadzemním podlaží jsou prostory služeb hotelu, jako restaurace a 

kavárna s terasou, bar, konferenční místnost, místnost s kulečníkem, recepce a příslušné 

zázemí hotelu. V dalších dvou nadzemních podlažích jsou hotelové pokoje typu standard, 

komfort, atypické, pro ZTP, s lodžie, apartmány pro delší dobu pobytu, kde apartmán v 2NP 

má navíc i terasu. Součástí objektu je dvouúrovňové podzemní parkování, které je provozně 

propojeno s objektem, a bude sloužit pro návštěvníky nejen hotelu, ale i ostatních okolních 

staveb navrženého urbanistického celku. V těchto podzemních podlažích je mimo 

parkovacích ploch navržené také technické zázemí hotelu a na jižním nároží boutique se 

zázemím. Objekt bude přístupný veřejnosti a bude se snažit navázat na nově vzniklé náměstí 

jeho propojením s hotelem a terasou. 

Funkční náplň, architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Urbanistické řešení je v přímé návaznosti předchozí studie celého území, kde hlavní snahou 

bylo odklonění dopravy z ulice Těšínské a využít tento prostor pro vytvoření náměstí s okolní 

zástavbou občanské vybavenosti, která tam chybí. Bylo nutné citlivě navázat na 

Slezskoostravskou radnici. Jedná se o novostavbu městského hotelu s doplňkovými funkcemi, 

jako je například boutique. Stavba je na řešeném území umístěna v jižní části a je zapuštěná 

do přilehlého terénu, jež je členitý. Hlavní vstup do budovy je orientován na severozápad, to 

znamená z budoucího náměstí. Vstup na toto náměstí navazuje a propojuje ho tak s terasou 
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navrženou na jihovýchodní straně. Hotel tímto propojuje život náměstí s hotelovou restaurací, 

barem a terasou. Pro tento účel je zvlášť vstup pro návštěvníky neubytované v hotelu a zvlášť 

pro samotné hosty hotelu. Toto propojení samozřejmě musí fungovat i ze strany terasy, kde 

jsou rovněž dva vstupy. Terasa je dotvořena i z hlediska zeleně. Vstup je krytý a zvýrazněný 

zapuštěním. Současně toto řešení tvoří i zavětrování a zastínění. Jako hlavní propojovací 

prvek mezi urbanistickými celky je schodiště s kaskádami na jihozápadě, kde je uvažován 

hlavní pěší tah a vyrovnává také výškové rozdíly mezí horním náměstím a druhým 

urbanistickým celkem. V okolí stavby jsou navrženy zpevněné plochy jak pro pěší, tak pro 

automobilovou dopravu. V blízkosti stavby je umístěno několik klidových zón se zelení a 

městským mobiliářem. Větší část budovy je orientována na jihozápad, kde je i zmíněná terasa 

a bude zde tak dostatek oslunění. Vzhledem k nízké okolní zástavbě má objekt 3 nadzemní a 

2 podzemní podlaží a nijak jí nepřevyšuje a harmonizuje s ní. Z určitých průhledů a pohledů 

vyniká i dochovaná dominanta Slezskoostravské radnice a dobře tak koexistuje s hotelem. 

Dalším velmi důležitým propojovacím prvkem hotelu je průjezd na parkoviště pod náměstím 

s kapacitou cca 9000 m
2
, které je navrženo pro celé řešené území včetně ostatních okolních 

budov občanské vybavenosti. Pro hotel samotný je hlavní parkoviště umístěno v podzemních 

podlažích přímo pod hotelem, kde je i jeden z prostorů pro zásobování hotelu mimo 

venkovního, jež je přímo u ulice Keltičkovy v návaznosti na kuchyni. Objekt hotelu svým 

umístěním tvoří specifickou, svým způsobem centrální stavbu urbanistického řešení území, 

zejména umístěním již zmiňovaného průjezdu do podzemního parkoviště pod náměstím, 

návaznost parteru na samotné náměstí a přilehlé monumentální schodiště jako hlavní 

propojovací prvek toku lidí.  

Tvarové řešení stavby vychází z řešení urbanistické kompozice celého území. Objekt byl 

původně navržen jako striktně liniový, bez žádných zaoblení. Ze strany od náměstí byly tyto 

linie zachovány, ale z jihu a zejména jihovýchodu, kde je umístěná větší část budovy a fasáda 

je členitější vlivem navržené terasy byla navržena i zaoblení. Tento kontrast mezi přední a 

zadní částí dodává stavbě na rozmanitosti. Může také evokovat kontrast historické stavby v 

souladu s mírnými liniemi ze strany od náměstí respektive od Slezskoostravské radnice, 

oproti dynamickým zaoblením ze strany od druhého urbanistického celku jakožto symbolika 

rychle se rozvíjejícího moderního města. Stavba se tedy rozkládá na velmi rozmanitém 
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půdorysném tvaru, jež se v každém podlaží postupně mění. Zastřešení budovy je řešeno 

plochou střechou. Budova hotelu je podsklepena, má celkem pět podlaží. Tří podlaží jsou 

viditelná od náměstí. Tato hlavní trojpodlažní část je tvořena parterem, kde jsou umístěné 

hlavní funkce hotelu a se dvěma pokojovými patry nad ním. Parter je ve tvaru připomínající 

písmeno „S“ a je dotvořen v zadní části terasou se zelení, která je využívána i jako venkovní 

část restaurace. Zbylá dvě pokojová patra kopírují středovou část parteru bez přilehlých 

polygonů. Výjimkou je pouze využití těchto polygonů nad parterem pro vytvoření zastřešení 

vstupu a terasy apartmánu druhého nadzemního podlaží. Důležitým architektonickým prvkem 

je i dvojice nad sebou umístěných lodžie, jimiž se blíže zabývám v části architektonického 

detailu. V této části fasády můžeme pozorovat přechod linie v zaoblení. Zbylá dvě podzemní 

podlaží umístěná pod parterem jsou zasazena do přilehlého terénu a je zde situováno prioritně 

parkování hotelu. V nejnižším podlaží je umístěn průjezd na velkokapacitní podzemní 

parkoviště pod náměstím a je zde také umístěno technické zázemí hotelu a boutique. Fasáda 

je tvořená imitací betonu. Konkrétní povrchová úprava je benátský štuk. Některé otvory a 

části fasády jsou obložené fasádními deskami s imitací kovu. V parteru takto provedené 

obložení vytváří pilastry, které jakoby rostly z nitra Země industriálního města. Parter je 

nejvíce prosklený a bílé rámy oken a dveří jsou v kontrastu s fasádou. Na fasádě 

vystupujícího polygonu směrem k náměstí je umístěn nápis s názvem hotelu. Tento nápis 

navržený konkrétně pro tento projekt je proveden hliníkovými 3D písmeny s barevnou 

úpravou komaxitem dle stupnice RAL a podsvícený LED diodami, jež v noci umocní efekt 

nápisu. Tento nápis je sice excentrický, ale jeho font v sobě skrývá některé prvky použité na 

fasádě, jako například koncové písmeno „L“, jež můžeme pozorovat v různém pootočení na 

obkladech oken přední části a tyto dva okna nad sebou zase evokují písmeno „S“, tak jako 

půdorysný tvar parteru. Tímto se dostáváme k otvorům pro provětrávání podzemních garáží, 

jež svým ztvárněním na fasádě evokují zase specifické nedokončené písmeno „E“ z nápisu. 

Veškerá exteriérová zábradlí jsou tvořena celoskleněným systémem s prvky z pozinkované 

oceli. Zaoblené vstupní schody boutique dotváří dynamičnost zadní části objektu a vytváří 

dojem, jakoby se hmota schodiště rozlévala od hotelu do prostoru a je v harmonii se 

zaoblenou fasádou a naopak v kontrastu s liniovou fasádou a liniovým monumentálním 

schodištěm s kaskádami. Stěny s výlohami na jihovýchodní straně působí zase naopak 

agresivním dojmem a zařezávají se do hmoty objektu. Řešení fasády je tedy založeno na 
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tvarovém kontrastu, materiálovém kontrastu a prvcích na fasádě propojených s fontem. 

Hlavním cílem bylo, aby hmota stavby působila kontrastně vůči okolní zástavbě, ale zároveň 

ne rušivě. 

Kapacitní údaje 

Plocha pozemku:      8670 m
2
 

Zastavěná plocha:      1692 m
2
  

Obestavěný prostor:      11 478,8 m
3
 

Užitná plocha celého objektu:   5193 m
2
 

Užitná plocha řešené části:      1224,64 m
2
  

Počet nadzemních podlaží:    3 

Počet podzemních podlaží:    2 

Počet funkčních jednotek v řešené části:  14 

Chodba:      32,99 m
2 

Komunikační jádro:     30,8 m
2
 

Únikové schodiště:     12,6 m
2
 

Hala recepce:      106,5 m
2
 

Konferenční místnost:    89,92 m
2
 

Zázemí hotelu (kancelář):    32,7 m
2
 

Místnost s kulečníkem:    51,46 m
2
 

Zázemí recepce:     16,79 m
2
 

Místnost na kufry:     5,08 m
2
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Hygienická zařízení parteru:    39,3 m
2
 

Chodba pokojových podlaží:    46,1 m
2
    

Pokoj s terasou (2x):     43,08 m
2
 

Pokoj standard (6x):     30,2 m
2
 

Pokoj komfort (4x):     44,76 m
2
 

Pokoj atypický (2x):     36,76 m
2
 

Počet lůžek v řešené části:    28 

Počet lůžek celého objektu:    60 

Počet možných ubytovaných:   60 

Počet pracovníků:     10 

Kapacitní údaje celého objektu viz. část B.2.1. 

Bezbariérové užívání stavby 

Objekt a přístupové plochy jsou navrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup je umožněn 

z nejbližší stanice MHD, v podzemních parkovacích plochách jsou vyhrazena parkovací stání 

v nejbližší docházkové vzdálenosti k výtahům pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

vertikální doprava v objektu zajištěna pomocí výtahů a jsou zde také navrženy dva pokoje pro 

ZTP.  

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní a dispoziční řešení reaguje na stávající dopravní infrastrukturu, na pěší komunikaci, 

parkování, členitý charakter terénu, možnosti oslunění a v neposlední řadě také historické 

souvislosti a prostorové návaznosti. Prostor u Slezskoostravské radnice respektive mezi 

ulicemi Keltičkova a Bohumínská byl razantně přetvořen. Hlavním faktorem přetvoření bylo 

navrácení života do těchto míst a proto také navržení veřejného prostoru formou náměstí a 
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budov občanské vybavenosti, jež v tomto místě chybí. Utvořil se tak i pěší tah formou 

monumentálního schodiště s kaskádami v rámci dvou urbanistických návrhů, jehož pojítkem a 

rozhraním je právě navržený hotel zasazený do členitého terénu. Odkloněním dopravy a 

umístěním parkování pod navržené náměstí se území zklidnilo. 

V návaznosti na zmiňované náměstí je vytvořen hlavní krytý vstup do budovy a vstupní hala 

(kde je také přítomná recepční), ze které se pak pomocí vertikálních komunikací v objektu 

dostáváme do pokojových pater umístěných nad parterem, nebo podzemních garáží 

umístěných pod parterem. Terasa, hotel a náměstí tvoří propojený systém, který je řešen 

dvěma vstupy a výstupy pro veřejnost a klienty hotelu. Terasa, stejně jako apartmány pro 

delší dobu pobytu a pokoje s lodžie jsou situovány na jih a jihovýchod. Zásobování hotelu, 

zejména hotelové kuchyně a nakládání s odpadky je řešeno dvěma způsoby. Jeden je v přímé 

návaznosti na hotelovou kuchyni a její sklady z ulice Keltičkovy a druhý z podzemních 

garáží, kde je umístěna druhá vertikální komunikace. Tato komunikace slouží i jako servisní 

komunikace pro zaměstnance hotelu. Podzemní garáže jsou umístěny ve dvou podlažích pod 

hotelem a příjezd do nich je řešen přes navržený kruhový objezd. Využila se tak členitost 

území a spodním vjezdem do podzemního parkování je řešen i průjezd do podzemního 

parkování pod náměstím. Dispozice je navržena tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých 

provozů. Konferenční místnost tak tvoří jednu sekci s návaznosti na vstupní halu a restauraci, 

část restaurace je přístupná jak z náměstí (pro veřejnost), tak z haly (pro účastníky 

konference, ubytované klienty hotelu a zaměstnance budovy). Provozní část restaurace je 

oddělena od části odbytu, má samostatné zázemí pro zaměstnance i samostatný vstup a 

zásobování. Boutique v nejnižším podzemním podlaží má samostatný vstup umístěný 

z hlediska konkurenceschopnosti na hlavní pěší linii. 

Veškeré prostory jsou navrženy pro co možná nejjednodušší orientaci v budově s ohledem na 

výskyt osob s omezenou schopností orientace a pohybu v prostoru, s ohledem na oslunění, 

hygienické požadavky a v neposlední řadě také požární bezpečnost. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Konstrukční systém 

Stavba je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Stropy tvoří monolitická křížem 

vyztužená železobetonová deska se skrytými průvlaky tl. 250mm. Monolitické 

železobetonové sloupy 500x500mm jsou uloženy do monolitické železobetonové základové 

desky výšky 600mm. Z důvodu nadměrných převisů jsou v parteru navrženy průvlaky 

v příčném směru, které nám pomohou se statickou podporou zastřešení u vstupu. Ze stejného 

důvodu, který byl uveden výše je navržen u lodžie excentrický, monolitický, železobetonový 

sloup, který průběžně navazuje na železobetonovou stěnu podzemních garáží, a sloupy mimo 

modul jsou navrženy také v podzemních podlažích. Železobetonová stěna podzemních 

podlaží je navržena tak, aby odolávala zatížení horní stavby, a také aby odolávala tlakům 

zeminy. Dále jsou zde navržená dvě monolitická železobetonová komunikační jádra pro 

umístění výtahu a železobetonového schodiště. Pevnost betonu a stupeň vyztužení budou 

navrženy na základě statického výpočtu, který není součástí bakalářské práce. 

Základy 

Založení stavby je provedeno na železobetonové základové desce výšky 600mm (předběžný 

návrh: beton C20/25, ocel 10 505). Po obou stranách je kari síť 8mm 150/150mm. Míra 

zhutnění zeminy pod základovou deskou je 95%. Důležité je dát pozor při konkrétním 

konstrukčním návrhu na propíchnutí desky sloupem. Statický výpočet není součástí 

bakalářské práce. V místě napojení desky na sloup je použitá stěrková hydroizolace Plastimul 

2K, což je dvousložkový živičný nátěr k utěsnění základů ve styku se zeminou.  

Svislé konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu o délce 

hrany 500mm doplněná o nosné zdivo Porotherm 44 Profi P15. Modul těchto sloupů je 

8100mm (osová vzdálenost). Nacházejí se zde i sloupy mimo modul a to konkrétně 

excentrický sloup u lodžie a v podzemních garážích. V podzemních podlažích jsou 

železobetonové nosné stěny, jež jsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení horní stavby, a také 
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aby odolávaly tlakům zeminy. Dále jsou zde dvě monolitická železobetonová vertikální 

komunikační jádra s tloušťkou stěny 250mm, jež plní i funkci ztužení. 

Obvodový plášť 

Obvodové stěny tvoří v horní části stavby (řešené v rámci bakalářské práce) zdivo Porotherm 

44 Profi P15 (248x440x249). Tento obvodový plášť plní i doplňující statickou funkci a to 

zejména v parteru. Kontaktní zateplení je provedeno tepelnou izolací Isover EPS Silence dB 

Plus tloušťky 60mm. Toto zateplení plní i funkci protihlukovou. Vnější (pohledová) část 

fasády je tvořena imitací betonu – benátský štuk a je místy doplněná o fasádní desky Cembrit 

Metro – imitace kovu. Prosklené plochy fasády parteru jsou tvořeny fasádní skleněnou stěnou 

Schüco FW50 v hliníkovém systému. 

Příčky 

Vnitřní příčky, jež tvoří funkci dělící i akustickou jsou tvořeny zdivem Porotherm 25 AKU 

P+D P15 (372x250x238). Ostatní příčky v objektu jsou tvořeny zdivem Porotherm 11,5 AKU 

P15 (497x115x238) a Porotherm 8 Profi P10 (497x80x249). Jako rozhraní mezi plochou 

restaurace a halou recepce je navržena sklo-kovová vertikální příčka 6000x3000mm (viz. 

výpis skleněných prvků). 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří monolitická křížem vyztužená železobetonová deska se skrytými 

průvlaky tl. 250mm. V nadzemních i podzemních podlažích jsou navíc podporovány stěnami 

a v parteru jsou pro podepření zastřešení vstupu navrženy příčné železobetonové monolitické 

průvlaky. Nad sloupy jsou umístěny zarážky proti protlačení a výztuž je až do vzdálenosti 1m 

od líce sloupu proti řetězovému zřícení. Typ a provedení výztuže, třída betonu, rozměry prvků 

dle statického výpočtu. Desky jsou uloženy na svislé nosné konstrukci o maximálním rozpětí 

8100 mm. Ze spodní strany stropní konstrukce parteru bude nainstalován SDK podhled 

Rigips 600/1200mm pro rozvody TZB, včetně osvětlení ve vzdálenosti 500mm od dolní 

plochy železobetonové desky. 
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Střešní plášť 

Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové a nepochozí. Nosná konstrukce střechy je 

řešena jako nosná konstrukce stopu tj. monolitická železobetonová křížem vyztužená deska. 

Na této nosné konstrukci jsou umístěny další vrstvy střešního pláště. Atika je vyzděna zdivem 

Porotherm. Způsob odvodnění ploché střechy je dovnitř dispozice, do žlabů a vtoků. Svody 

těchto vtoků jsou navrženy tak, že jsou svedeny dolů skrze instalační prostupy pokojových 

pater a následně podhledem do svodných míst. Skladby střešních plášťů, atik, detaily (viz. 

výkresová část a výpis skladeb). 

Překlady 

V pokojových patrech je použit Porotherm překlad 7 (70x238). Vnitřní překlady tvoří 3x tento 

překlad a u vnějšího pláště 5x tento překlad s tepelnou izolací EPS tl. 90mm. Výjimku tvoří 

překlady v místech, kde jsou větší rozpony. Zde je použit monolitický železobetonový překlad 

(350x750) v návaznosti na monolitickou železobetonovou stropní desku. Tento překlad je 

izolován tepelnou izolací EPS tl. 150mm. Takovéto překlady jsou zejména u komunikačního 

jádra a v parteru. 

Schodiště 

Schodiště, jež je situováno ve vertikálních komunikačních jádrech je navrženo jako 

dvouramenné monolitické železobetonové s šířkou schodišťového ramene 1100mm. Zábradlí 

je nerez, výšky 1000mm, kotvené chemickými kotvami do betonové konstrukce schodiště 

(viz. výpis zámečnických prvků). 

Výtah 

Výtahy jsou situovány ve vertikálním komunikačním jádru. V řešené části jsou dva výtahy 

s hydraulickým pohonem, neprůchozí, OHAV pro 8 osob s nosností 630kg a rychlostí 

0,63m/s. Rozměr kabiny 1750/2300mm. Rozměr výtahové šachty 2000/2550mm. Prohlubeň 

1600mm. Výtahy jsou opatřeny samočinnými vodorovně posuvnými dveřmi 
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Podlahy 

Podlahy jsou v celém objektu navrženy o tloušťce 100mm. Na železobetonovou monolitickou 

desku bude položena tepelně izolační akustická deska Steprock ND tl. 40mm a další vrstvy 

skladby podlahy (viz. výpis skladeb). Nášlapné vrstvy podlah jsou keramická dlažba, 

zátěžový hotelový koberec, cementový potěr s hlazeným povrchem a v podzemních garážích 

polymerní podlahy z polyuretanových pryskyřic. Dilatace je řešena pomocí dilatačních lišt 

Load Joint Halfen HLJ-SL, vyplněných pružným tmelem. 

Tepelná izolace 

K dosažení vnitřní pohody nejen tepelné, ale i akustické je navržená tepelná izolace Isover 

EPS Silence dB Plus tl. 60mm. Tepelná izolace v podzemním parkování je z hlediska požární 

bezpečnosti navržena jako minerální vlna Isover TF Profit tl. 100mm. Tepelná izolace a 

spádové klíny zastřešení jsou navrženy z EPS 100 S 200-500mm. Atikové klíny jsou 

z minerálních vláken Isover AK. 

Hydroizolace 

Jako hydroizolační vrstva střešního pláště je použita hydroizolační fólie z PVC-P Dekplan 76 

ve dvou vrstvách a je mechanicky kotvena. Jako parotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva 

střešního pláště je navržený pás z SBS modifikovaného asfaltu. Bližší specifikace (viz. výpis 

skladeb, technický list Dekroof 01). U základové desky je hydroizolace Dekglass S40 a 

v místě napojení desky na sloup je použitá stěrková hydroizolace Plastimul 2K jako dvou 

složkový živičný nátěr k utěsnění základů ve styku se zeminou.  

Úpravy povrchů vnější 

Vnější povrch fasády je tvořen imitací betonu – benátský štuk a doplněn o fasádní desky 

Cembrit Metro – imitace kovu. Detailní popisy fasády (viz. výkresová část – pohledy) 

Úprava vnitřních povrchů 

Na vnitřní omítky budou použity různé variace imitace betonu, ve vlhkých a hygienických 

prostorách keramický obklad do výšky 1800mm. 
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Výplně otvorů  

Okna a dveře parteru jsou hliníkové bílé barvy. Jsou tvořené fasádní skleněnou stěnou Schüco  

FW50 s hliníkovým systémem. Okna a dveře ostatních podlaží objektu jsou také hliníková 

tmavě šedé barvy. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované se zasklením i bez zasklení. U 

komunikačního jádra jsou z důvodu bezpečnosti navrženy ocelové protipožární dveře se 

samozavíračem DP1-C s požární odolností EW/EI 15-60. Detailní popisy výplní otvorů (viz. 

výpis oken a dveří) 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, jež na ní bude působit v průběhu výstavby a užívání 

neměla za následek zřícení stavby, nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení budovy, či instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. Všechny konstrukce 

byly konzultovány se statiky. 

Klempířské prvky 

Oplechování je provedeno Rheinzinkovým leskle válcovaným plechem. Podrobněji jsou 

jednotlivé prvky rozepsány ve výpisu klempířských prvků. 

Technické řešení není předmětem řešení bakalářské práce. Předmětem řešení byl pouze návrh 

řešení těchto technologických zařízení: prostupy pro vedení elektroinstalace, vodovodu, 

požárního vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky a v rámci těchto prostupů i svody dešťové 

vody, technické řešení kuchyně jak pro apartmány, tak pro restaurační kuchyni byly řešeny 

pouze ve studii objektu a nenachází se v řešené části bakalářské práce, tak jako prostory 

technického zázemí hotelu. 

Elektroinstalace 

Vedení rozvodů NN v podhledech, instalačních příčkách a omítkách. Bude upřesněno 

návrhem specialisty TZB. 
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Vnitřní vodovod 

Vedení vnitřního vodovodu a požární vody v instalačních příčkách. Bude upřesněno návrhem 

specialisty TZB. 

Vytápění objektu 

V objektu je navrženo vytápění vzduchotechnikou. Bude upřesněno návrhem specialisty TZB. 

Vzduchotechnika – větrání 

Zařízení vzduchotechniky je umístěno v technické místnosti podzemního podlaží, rozvod je 

proveden prostřednictvím šachet a podhledů. Bude upřesněno návrhem specialisty TZB. 

Bližší specifikace technického řešení bude upřesněna a vypracována specialisty TZB v části 

projektové dokumentace, jež se zabývá technikou prostředí staveb.  

Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užíváni stavby je zajištěna protiskluznou úpravou podlahy, jež zajišťuje 

bezpečný pohyb osob v budově. Schodišťový prostor, samotné schodiště a k němu přiléhající 

zábradlí je řešeno v souladu s normovými doporučeními. Exteriérová zábradlí lodžie, terasy a 

okolních volných prostorů jsou řešená také v souladu s normovými doporučeními. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 

Přirozené větrání pokojových podlaží je zajištěno otočnými otevíratelnými okny. Centrální 

vytápění, chlazení a větrání budovy je zajištěno vzduchotechnikou, jejíž technické zázemí je 

umístěno v technické místnosti v podzemním podlaží. Provětrání podzemních garáží 

napomáhají větrací pásové průduchy na jihovýchodní straně. Na střeše jsou umístěny hlavice 

odvětrávání v návaznosti na prostupy pokojů. Přímé denní světlo je zajištěno okny ve fasádě a 

je v souladu s ČSN 73 0580 o denním osvětlení budov. Zastínění prosklených ploch parteru je 

realizováno ze strany od náměstí zastřešením, od terasy flexibilním stínícím lamelovým 

systémem a vertikálními žaluziemi v interiéru stavby. Umělé osvětlení je realizováno 

soustavou elektrických lamp s různou technickou specifikací. V parteru jsou zapuštěná 

svítidla v podhledu. Díky urbanistickému návrhu, jež se snaží oblast zklidnit se 
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nepředpokládá zvýšená hladina vibrací, hluku či prašnosti. Z důvodů rušné komunikace ulice 

Bohumínské je ještě navržena tepelná izolace s protihlukovými vlastnostmi. Tepelně izolační 

systém je navržen tak, že objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy (viz. 

Příloha T 01 – Tepelně technické posouzení konstrukce), především vyhlášku č. 148/2007 

Sb., o energetické náročnosti budov. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky. Jako zhodnocení součinitelé prostupu 

tepla, teplotní faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot 

podlah, apod. Vybrané posudky tepelně technického hodnocení jsou v příloze. Stavba splňuje 

všechny tepelně technické požadavky. Dle požadavků na energetickou náročnost budov je 

obvodová stěna zateplena stejně tak i střecha. Při konstrukčním řešení se snažíme předejít 

vzniku tepelných mostů v konstrukci a zabránit tak samovolnému úniku tepla z interiéru do 

exteriéru. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu. Nejsou tudíž požadována žádná speciální 

technická opatření protiradonové ochrany. Navrhovaná stavba se nenachází v proudovém 

poli, nejsou proto učiněna žádná opatření proti elektrochemické korozi. Řešené území se 

nachází v oblasti s nízkou seizmicitou a nejsou tedy potřeba posudky dynamických účinků 

zemětřesení. Objekt je dle návrhu obklopen budovami, jež stavbu izolují. Nepředpokládají se 

zvýšené hladiny vibrací ani hluku. Ve frekventovaných hodinách může být rušivým 

hlukovým faktorem komunikace ulice Bohumínské a proto je ještě navržena tepelná izolace 

s protihlukovými vlastnostmi. Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou tedy potřeba 

žádná protipovodňová opatření. Objekt se nachází na poddolovaném území a z tohoto důvodu 

je celá stavba založená na monolitické železobetonové základové desce. Na řešeném území 

není zvýšený výskyt metanu. 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování 

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

stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, 

umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

V okolí 5 metrů od budovy se nenacházejí žádné překážky ani hořlavé látky. V objektu je 

hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D20 bm. Tyto hydranty jsou rozmístěny 

v pokojových patrech na chodbách. Zásobení vnější požární vodou je zajištěno v souladu 

s ČSN 73 0873. Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím systémem a 

potřebným počtem ručních hasicích přístrojů. Veškeré komunikace v okolí řešeného území 

plně vyhovují zásadám požární bezpečnosti a poskytují dostatečně velký prostor pro zřízení 

nástupních ploch pro požární techniku. Bližší specifikace, jako například rozdělení stavby a 

objektů do požárních úseků, výpočet požárních rizik, stanovení stupně požární bezpečnosti, 

zhodnocení evakuace, apod., bude vypracována odborníky v části projektové dokumentace, 

jež se zabývá požární bezpečností staveb. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provádění 

Jsou navrženy takové materiály, které nebudou závadné v uzavřených prostorech stavby. 
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b) Výkresová část (viz. přílohy) 

Výkresová část je součástí samostatné přílohy této bakalářské práce. 

C 01 – Situace architektonická 

C 02 – Situace koordinační 

C 03 – Situace vytyčovací 

C 04 – Situace širších vztahů 

D 01 -  Základy 

D 02 – Půdorys 1NP 

D 03 – Půdorys 2NP 

D 04 – Půdorys 3NP 

D 05 – Řez A-A´ 

D 06 – Výkres stropu 2NP 

D 07 – Půdorys střechy 

D 08 – Pohledy 

D 09 – Vizualizace 

D 10 – Vizualizace 

D 11 – Detail A – detail atiky 

D 12 – C1 - Architektonický detail lodžie 

D 13 – C3 – Ustavitelnost hotelového pokoje s lodžie 

D 14 – Výpisy prvků – specifikace 

D 15 – Výpis skladeb 
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c) Dokumenty podrobností 

Skladby konstrukcí a rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků jsou součástí 

samostatné přílohy této bakalářské práce. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Stavebně konstrukční řešení není předmětem řešení bakalářské práce 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Tepelná technika byla posouzena a následně vyhodnocena dle souvisejících norem. Výstupy 

těchto výpočtů jsou v příloze. 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Dokumentace technických a technologických zařízení není předmětem řešení bakalářské 

práce. 

E. Dokladová část 

Dokladová část není předmětem řešení bakalářské práce. Vytyčovací výkres (viz. C 03 – 

Situace vytyčovací). 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provádění stavby dle zadaného 

rozsahu na základě předchozích analýz a výstupů, jež byly provedeny v rámci urbanistické, 

následně architektonické studie a dokumentace pro stavební povolení. Řešeným objektem byl 

městský hotel s restaurací a podzemním parkováním, kde hlavním cílem bylo vytvořit vazbu 

mezi nově vzniklým náměstím urbanistického celku, hotelem a přilehlou terasou. 

V průběhu práce jsem kladl důraz na dodržení jak výrazné architektonické formy, která 

vycházela z historického, současného a především předpokládaného budoucího významu 

území a stavby pro širší okolí. Musel jsem respektovat dominantu místa Slezskoostravskou 

radnici, aby řešený stavební objekt byl v souladu s ní a nijak jí nepřevyšoval. Bylo důležité 

zachovat logické návaznosti funkčních částí, provozů a dispozičních řešení. V neposlední 

řadě také konstrukčně a technicky správné provedení řešené části stavby, včetně  jejich 

jednotlivých detailů a materiálového provedení. 

Výsledkem této bakalářské práce je ucelená umělecko-řemeslná práce, jež spojuje rozmanitost 

architektonického návrhu vycházejícího z urbanistické koncepce území, včetně stejně 

důležitého technického provedení. Problémy, které při řešení této bakalářské práce vznikly a 

byly řešeny, ať už samostatně, či pomocí konzultace s experty v dotčených oborech a 

následně se zahrnuly do projektové dokumentace, shledávám jako obrovskou zkušenost do 

budoucna.  
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Seznam použitých pramenů 

Legislativa 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 0532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0833. Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 1901. Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 3050. Zemní práce 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 74 4505. Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN P 73 0600. Hydroizolace staveb, Základní ustanovení vlastnosti stavebních výrobků 

148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

398/2009 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

502/2006 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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Příloha T 01 - Tepelně technické posouzení konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelně technické posouzení konstrukce  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 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 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stěrka 0,0015       0,490  20,0 
   2  Porotherm 44 Profi P15  0,440       0,149  7,0 
   3  Isover EPS Silence dB Plus  0,060       0,044  1,0 
   4  Štuková stěrka 0,0015       0,490  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 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  =   0,3 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software  
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stěrka 0,0015       0,490  20,0 
   2  Železobeton  0,250       1,430  23,0 
   3  DEKPRIMER  0,000       0,210  280,0 
   4  GLASTEK 40 SPEC. MIN.  0,004       0,210  41831,0 
   5  EPS 100 S  0,200       0,037  70,0 
   6  DEKPLAN 76  0,0018       0,160  16700,0 
     7  DEKPLAN 76  0,0018       0,160  16700,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,545+0,000 = 0,545 
 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 požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,076 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPLAN 76). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,076 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 = 0,0746 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Kout                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,874 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Atika                         
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,869 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Příloha T 02 – Technické listy 
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