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Zoznam použitého označenia 

č.            číslo 

odst.       odstavec 

sb.          zbierky zákonov 

vyhl.       vyhláška 

m            meter bežný 

mm         milimeter 

m2           meter štvorcový 

m3           meter kubický 

ČSN        značenie českej technickej normy 

NP          nadzemné podlažie 

SO          stavebný objekt 

PD          projektová dokumentácia 

TI            tepelná izolácia 

U            súčiniteľ prestupu tepla [W.m-2.K-1]  

XPS        extrudovaný polystyrén 

ŽB           železobetón 

B.p.v.      výškový systém baltický po vyrovnaní 

DN           diameter nominal, priemer 

JTSK        jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

ks            kusov 

m n.m      metrov nad morom 

%             percentá 
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Úvod 

Náplňou mojej bakalárskej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre 

preprevádzanie stavby objektu Administratívnej budovy v Hrušove. 

Hlavná téma pre vypracovanie bakalárskej práce vyplynula z urbanistického 

riešenia areálu bývalého dolu Hubert a jeho okolia v mestskej časti Ostrava Hrušov, ktorý 

bol témou Ateliérovej tvorby III. Oblasť Hrušova bola už v minulosti využívaná ako 

priemyselná oblasť, keďže sa neďaleko nachádzala chemička. V centrálenej časti Hrušova 

je situovaný dol Hubert, bývalý Stachanov. Časť územia bola riešená podľa regulačného 

plánu Camilla Sitteho. 

Po povodniach v roku 1997 celá oblasť upadla a v dnešnej dobe na tomto území 

žije len niekoľko neprispôsobivých občanov. V areály bývalého dolu Hubert sídli niekoľko 

malých firiem. 

Podľa urbanistického návrhu z ATT III. Bude areál využívaný pre rekreačné a turistické 

účely. Pričom v samotnom dole Hubert vznikne zázemie pre administratívu. 

 Samotná administratívna budova sa skladá z troch častí. Hlavnú budovu tvorí 

administratíva, dva jednopodlažné objekty ktoré majú aj samostatné vchody tvoria 

kaviareň a obchod so športovými potrebami.  
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A. Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) názov stavby 

Administratívna budova Hrušov / Office building in Hrušov 

 

b) miesto stavby  

Areál bývalého dolu Hubert. 

Areál sa nachádza v katastrálnom území Ostrava- Hrušov, parcely číslo 646/1, 647/1, 654, 

655, 657  

 

c) predmet dokumentácie 

Bakalárska práca na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavebná, obor: architektúra a 

staviteľstvo), dokumentácia pre ohlásenie stavby a k žádosti o stavebníé povolenie v  

rozsahu podľa vyhl.č. 499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o žiadateľovi / stavebníkovi 

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavebná VŠB - TU Ostrava  

Katedra architektúry  

Ludvíka Podéště 

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o spracovateli společnej dokumentácie 

a) meno, priezvisko, miesto podnikania  

Jakub Uko 

Školská 93, 

Terchová, 013 06 
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A.2 Zoznam vstupných podkladov 

Katastrálna mapa, informácie z katastru nehnuteľností  

Štúdia objektu – Ateliérová tvorba IV. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 

Riešené územie sa rozkladá na ploche cca 4500m2 v zastavanom území. 

 

b) doterajšie využitie a zastavanosť územia 

Ide o areál bývalého dolu Hubert. Nachádzajú sa tu dva objekty strojovne 

a novonavrhnuté budovy. Stavebný pozemok je v súčasťou územno-plánovacej 

dokumentácie Územného plánu mesta Ostravy (schválený 17.05. 2011). Pozemok je 

vedený ako živnostenské územie. 

 

c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 

pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.) 

Územie stavby nie je chránené podľe iných právnych predpisov, nejedná sa o 

pamiatkovú rezerváciu ani pamiatkovú zónu. Riešené územie sa nachádza v záplavovej 

oblasti, ale k dnešnému dňu je prevedená protipovodňová ochrana.  

 

d) údaje o odtokových pomeroch 

Vzhľadom k rozsahu projektovaných prací nedôjde k zmene aktuálnych 

odtokových pomerov. Celá plocha stavby je odvodněna cez strešné vtoky a násedne do 

kanalizácie. Na území nie je bránené prirodzenému odtoku vôd. 

 

e) údaje o súlade s územno plánovacou dokumentáciou, s cieľami a úlohami územného 

plánovania 

Územie dotknuté stavbou spadá pod schválený Územný plán mesta Ostravy. 

Navrhovaný zámer je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou. Dotknuté 

územie je vyhradené Územným plánom mesta Ostravy ako živnostenské územie. Podľa 

regulatívov funkčného a priestorového usporiadania v tejto zóne vymedzených v prílohách 

k vyhláškam o záväzných častiach územného plánu mesta Ostravy vyplýva, že navrhovaná 

stavba patri medzi funkčné využitie vhodné, tj. Administratíva, výstavné priestory 

a stravovanie. 
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f) údaje o dodržaní všeobecných požiadavkov na využitie územia 

Projektová dokumentáce je spracovaná tak, aby vyhovela požadavkám zákona č. 

183/2006Sb., o územnom plánování a stavebním poriadku a vyhláške č.499/2006Sb, o 

dokumentácii staveb.  

Tak isto je rešpektovaná vyhláška č.268/2009Sb. o technických požiadavkoch na stavby. 

 

 

g) údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia bude prejednaná  s dotknutými orgánmi a správcami 

inžinierských  sietí a potom budú ich požadavky zapracované do projektovej 

dokumentácie. 

 

h) zoznam výnimok a úľavových riešení 

Žiadné výnimky a úľavové riešenia neboli udelené. 

 

i) zoznam súvisejúcich  a podmieňujúcich investícií 

Žiadné iné doplňujúce investície nie su nutné. 

 

j) zoznam pozemkov a staveb dotknutých umiestnením a prevádzaním stavby (podľa 

katastru nehnuteľností). 

 

Pozemky:  

p.č. 646/1  ostatná plocha  3965 m2  fyzická osoba  

p.č. 655 ostatná plocha  789 m2   fyzická osoba  

p.č. 654 ostatná plocha   822 m2  fyzická osoba  

p.č. 647/1  ostatná plocha    1023 m2  fyzická osoba  

p.č. 657 zatrávnená plocha  2075 m2  fyzická osoba 

 

Stavby:  

p.č. 657  zastavěná plocha  1625 m2  fyzická osoba  

p.č. 652     zastavěná plocha  309 m2              fyzická osoba  

p.č. 646/24    zastavěná plocha  200m2              fyzická osoba  

p.č. 649    zastavěná plocha  360m2              fyzická osoba  
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A.4 Údaje o stavbe 

 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o novostavbu. Ide o stavbu administratívnej budovy. 

 

b) účel využívania stavby 

Stavebný objekt bude štvorpodlažný, nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysu 24,5 x 

15,25 m a bude vysoký 16,95m. Nosná konštrukcia objektu je monolitický skelet. Objekt je 

zastrešený plochou strechou, ktorá je odvodnená do vnútra dispozície vnútornou inštalačnou 

šachtou. Stavebný objekt bude slúžiť ako administratívna budova. Prevoz bude mať spoločné dva 

vchody a to od parkoviska a jeden od námestia pred budovou. Samostatný vchod bude mať 

technická časť. Prízemie zahrňuje vstupné priestory, vrátnicu a technické zázemie. V 1. až v 3. NP 

sa nachádzajú kancelárie, komunikačné priestory, sociálne zariadenia a kuchynka. Ďalej budú 

realizované plochy prístupové, obslužné a parkové úpravy. 

 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o stavbu trvalú. 

 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.) 

Nie sú uvedené žiadne údaje o ochrane pozemkov pre výstavbu. 

 

e) údaje o dodržaní technických požiadavkov na stavby a všobecných technických 

požiadavkov zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavieb 

Návrh objektu je zpracovaný na základe všobecných zásad a štandardov. 

Predložená projektová dokumentácia rešpektuje všetky normy, vyhlášky a nariadenia z 

nich vyplyvajúce. 

 

f) údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov a požiadavkov vyplyvajúcich z iných 

právnych predpisov 

Projektová dokumentácia rešpektuje všetky do doby tvorby dokumentácie známe 

požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierských sietí a ďalších 

účastníkov riadenia. Splnenie ďalších požiadavkou nie je predmetom tejto projektovej 

dokumentácie. Prípadné zmeny budú v priebehu výstavby zapracované do projektovej 
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dokumentácie DSP – dokumentácie skutočného prevedenia, a budú predom poriadne 

prejednané a odsúhlasené s dotknutými účastníkmi riadenia.  

 

g) zoznam výnimok a úľavových riešení 

Žiadné výnimky a úľavové riešenia neboly udelené. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná plocha, 

počet funkčných jednotek a ich veľkosti apod.) 

 

zastavaná plocha:      373,625 [m2]  

obostavaný priestor:      6332,944  [m3]  

užitná plocha:       1260      [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

vstupná hala                  101,6   [m2] 

archív                     30,47    [m2]  

technická miestnosť                 58,88    [m2]    

priestor pre zamestancov    23,89    [m2]   

výťahová šachta                              4,9   [m2]  

schodisko( v jednom NP)     21,85    [m2]  

kancelárske miestnosti     307,23  [m2]  

 

i) základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s daždovou 

vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisí, trieda energetickej 

náročnosti budov) 

Pri výstavbe objektu dôjde k produkcii bežného odpadu, odpad bude vyvážaný na 

neďalekú skládku.  

Prevoz budovy by mal zaistiť minimalizáciu odpadov. Pevný domovný odpad bude 

vytriedený a jeho recyklácia bude zaistená prostredníctvom spoločnosti zaisťujúcej zvoz 

komunálneho odpadu 1 x týždenne. 

Celková spotreba elektrickej energie, spotreba vody a potreby na vykurovanie nie 

sú predmetom riešenia bakalárskej práce.  
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j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 

Predpokládaná doba výstavby je 36 mesiacov. Termín zahájenia výstavby se 

predpokladá  v 1. polovici februára 2015 

 

k) orientačné náklady stavby. 

Investičné náklady nie sú predmetom bakalárskej práce. 

 

A.5 Členenie stavby na objekty technické a technologické zariadenia 

 

SO 01  Administratívna budova 

SO 02  Obchod 

SO 03  Kaviareň 

SO 04  Chodníky 

SO 05  Spevnená plocha 

SO 06  Spevnená plocha pojazdná 

SO 07  Prípojka elektrickej energie NN 

SO 08  Prípojka vodovodu 

SO 09  Prípojka kanalizácie 

SO 10  Úpravy zelene 
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B. Súhrnná technická správa 

 

B.1 Popis územia stavby 

 

a) charakteristika stavebného pozemku 

Pozemky k umiestneniu stavby – k.ú. Hrušov sú vedené predovšetkým ako ostatná 

plocha, využitie manipulačná plocha. Jedná sa o pozemky situované na západnom okraji 

mestskej časti Hrušov, blízko rieky Ostravice v rovinatom teréne. V danej lokalite 

nepredpokladáme podľa doložených dokladov o záplavových oblastiach zvýšené riziko 

záplav. Dotknuté územie leží asi 700m od rieky Ostravice a nenachádza sa v záplavovom 

území. Prístup na pozemok je po asfaltovej komunikácii z ulice K šachte. Na pozemku sú 

umiestnené stávajúce stavby. Nachádzajú sa tu dreviny a trvalé porasty. Sú to porasty 

neudržiavané.  

 

b) výpočet a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum,  

hydrogeologický prieskum, stavebno historický prieskum apod.) 

V priebehu projekčných prací bola spravená prehliadka stavby a okolia, viď. 

Atelierová tvorba III. A IV.. Iné prieskumy nie sú predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Stavenisko sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. 

 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 

Stavenisko sa nachádza v záplavovom území, ale do začiatku výstavby budú 

prevedené protipovodňové úpravy a baréry. Stavenisko sa nachádza v blízkosti 

poddolovaného územia. Stavenisko sa nachádza v bývalom dole Hubert/ Stachanov 

 

e) vpliv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vpliv stavby na odtokové 

pomery v území 

Stavba nemá žiadný negativny vpliv na okolitú zástavbu a pozemky. Územie stavby 

nie je nijako chránené. Nejedná sa o pamiatkovú rezerváciu ani památkovú zónu. 

Vzhľadom k rozsahu projektovaných prací nedôjde k zmene existujúcich odtokových 
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pomerov. Celá plocha stavby je odvodněna cez strešné vpusty. Na území nie je bránené 

prirodzenému odtoku vôd. 

 

f) požiadavky na asanáciu, demolíciu, rúbanie drevín 

Po vydaní súhlasu dotknutých orgánov štátnej správy bude prevedený výrub 

existujúcich drevín, ktoré sú v rozpore s navrhovanou výstavbou. Niektoré existujúce 

spevnené plochy budú demolované. 

 

g) požadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné / trvalé) 

Nebude prevedené zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani pozemkov 

určených k plneniu funkcie lesa. 

 

h) územno technické podmienky (najmä možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a 

technickú infraštruktúru) 

Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru bude ku komunikáci na ulici K šachte. 

K napojeniu stavby na technickú infrastrukturu budú vybudované nové prípoky 

inžinierských sietí. 

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisejúce investície 

Predpokládaná doba výstavby je 36 mesiacov. Termín zahájenia výstavby sa 

predpokladá  v 1. polovici februára 2015. Nie sú potrebné žiadné iné suvisejúce investície. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel využívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Stavebný objekt bude štvorpodlažný, nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysu 

24,5 x 15,25 m a bude vysoký 16,95m. Stavebný objekt bude slúžiť ako administratívna 

budova. Prevoz bude mať spoločné dva vchody a to od parkoviska a jeden od námestia 

pred budovou. Samostatný vchod má aj technická časť. Prízemie zahrňuje vstupné 

priestory, vrátnicu a technické zázemie. V 1. až v 3. NP sa nachádzajú kancelárie, 

komunikačné priestory, sociálne zariadenia a kuchynka.  
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Základné kapacity funkčných jednotiek 

zastavaná plocha:      373,625 [m2]  

obostavaný priestor:      6332,944  [m3]  

užitná plocha:       1260      [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

vstupná hala                  101,6   [m2] 

archív                     30,47    [m2]  

technická miestnosť                 58,88    [m2]    

priestor pre zamestancov    23,89    [m2]   

výťahová šachta                              4,9   [m2]  

schodisko( v jednom NP)     21,85    [m2]  

kancelárske miestnosti     307,23  [m2]  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Vlastné urbanistické riešenie je v základnej koncepcii dané dopravným napojením, 

hranicami a tvarom pozemku. Navrhovaný zámer je v súlade s platnou územno-plánovacou 

dokumentáciou. Dotknuté územie je vymedzené Územným plánom mesta Ostravy ako 

živnostenské územie. Podľa regulatívov funkčného a priestorového usporiadania v tejto 

zóne vymedzených v prílohách k vyhláškam o záväzných častiach územného plánu mesta 

Ostrava vyplýva, že navrhovaná stavba patrí medzi funkčné využitie vhodné, tj. 

Administratíva, výstavné priestory a stravovanie.  

Urbanistické riešenie vychádzalo z existencie inžinierských sietí na pozemku  a ich 

ochranným pásmom. Snahou bolo maximálne a efektívne využitie pozemku. Bolo počítané 

s parkoviskom na okraji pozemku pre 34 áut, z toho 4 budú vyhradené pre osoby ZTP. 

Osadenie objektu vychádza z urbanistického konceptu. Tomu sa prispôsobilo tiež 

množstvo a veľkosť zelene. Stredná časť pozemku bude využívaná ako námestie so 

zeleňou a s funkciou zhromažďovania ľudí. Hlavné vstupy do objektu sú riešené z tohto 

námestia alebo z parkoviska.  

 

b) architektonické riešnie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 

Architektonické riešenie vychádza z požiadavkou na jednoduchý a kompaktný 

objekt, ktorý bude prevozne a funkčne komunikovať s priľahlou zástavbou, bude svojím 
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merítkom odpovedať lokalite svojho situovania. Na pozemok je objekt umiestnený tak, že 

rešpektuje prirodzenú stavebnú liniu danú okolnou zástavbou pozdĺž hranice pozemku 

a svojim architektonickým riešením nadväzuje na navrhnuté urbanistické riešenie v danej 

lokalite. Plochy v okolí budovy, kľudové a parkové plochy budú ozelenené trávou a kermi. 

Architektonické riešenie objektu sa sústreďuje na funkčnú dispozíciu a jednoduché 

hmotové usporiadanie. Materiálovo sú  fasády riešené v kombinácii bielej hladkej omietky 

a zasklených plôch. Kovový rám a slnolamy členia fasádu do pravidelného rastru.  

 

B.2.4 Bezbariérové využívánie stavby 

Jedná sa o stavbu bezbariérovú, stavebné riešenie vyhovuje pohybu osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie. Na parkovisku sa počíta s nutným 

počtom parkovacích miest pre imobilných občanov. Sociálne zariadenia a návrh 

komunikácií pre peších zhľadňuje vyhlášku 369/2001Sb., ktorá zjednodušuje pohyb osôb 

so sníženou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

B.2.5 Bezpečnosť pri používaní stavby 

Priestory budovy sú vybavené pritišmykovou úpravou podlahy, ktorá zaručuje 

bezpečný pohyb osôb v budove. Schodisko a k nemu priliehajúce zábradlia sú riešené v 

súlade s normovými doporučeniami. 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektov 

a) stavebné rešenie 

Stavba je riešená ako novostavba. 

 

b) konstrukčné a materiálové riešenie 

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet – 

stĺpy 500x500mm, prievlaky 350x500mm. Strop je tvorený železobetónovou monolitickou 

stropnou doskou hr. 250mm. Obvodový plášť tvorí atypický modulový plášť zo skla 

a hliníkových profilov od firmy Schupke. Strešná konštrukcia je plochá strecha s krytinou 

z PVC fólie. Priečky a výplňové nosné konštrukcie sú navrhnuté z tvárnic Porfix. Stavba 

rešpektuje všeobecné požiadavky na výstavbu a bude rešpektovať ČSN, platné vyhlášky, 

predpisy a technologické postupy týkajúce sa výstavby, najmä v oblasti BOZP a PO. 
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c) mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu výstavby a 

používania nemalo za následok zrátenie alebo iné poškodenie stavby alebo jej časti, väčší 

stupeň neprípustného pretvorenia, poškodenia iných častí stavby alebo technických 

zariadení alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku väčšieho pretvorenia nosnej 

konštrukcie, poškodenia v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

 

a) technické riešenie 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

b) výpočet technických a technologických zariadení 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

B.2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarných úsekov 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

b) výpočet požiarného rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 

požadavkov na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade iného hasiva, vrátane 

rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 

V objekte nie je nutné zriaďovať vnútorný požárný vodovod. Zásobenie vonkajšou 

požiarnou vodou je zaistené v súlade s ČSN 73 0873. Stavba bude vybavená dymovými 

čidlami, automatickým hasiacím systémom a potrebným počtom ručných hasiacích 

prístrojov. 

 

g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarného zásahu (prístupové komunikácie, zásahové 

cesty) 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 

vzduchotechnické zariadenia) 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

i) posúdenie požiadavkov na zabezpečenie stavby požiarno-bezpečnostnými zariadeniami 

Na stenách objektu sú umiestnené informačné tabuľky s navigačným systémom 

budovy. Tabuľky so značením únikovej cesty sú umiestnené nad schodiskami a sú 

osvetlené. 

 

j) rozsah a zpôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

 

a) kritéria tepelno- technického hodnotenia 

Stavba splňuje všetky tepelno-technické požiadavky (součiniteľ prestupu tepla, 

teplotné faktory vnitrného povrchu, kondenzácie vodných pár, poklesy dotykových teplôt 

podláh, apod.). 

 

b)energetická náročnosť stavby 

Stavba splňuje všetky tepelno-technické požiadavky. Podľa požiadavkov na 

energetickú náročnosť budov je obvodová stena zateplená rovnako aj strecha stavby. Pri 
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konštrukčnom riešení stavby sa snažíme predísť k vzniku tepelných mostov v konštrukcii a 

zabrániť tak samovoľnému úniku tepla z interiéru do exteriéru. 

 

 

c) posúdenie využitia alternativných zdrojov energií 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie 

 

Centrálne vykurovanieí je realizováné pomocou klimatizačného systému, ktorý je 

vedený v podľadoch. Denné osvetlenie je realizované pomocou skelenej fasády. Umelé 

osvetlenie je realizované sústavou elektrických lámp s rôznou technickou špecifikáciou.  

Zásobovanie vodou je zaistené pomocou vodovodných prípojok o priemere 75DN. 

Zrážková voda je odvádzaná pomocou stresných vpustí s podtlakovým odvodnením. 

V okolí stavby sa nepredpokladajú zvýšené hladiny vibrácií, hluku alebo prašnosti. Hluk 

vzniknutý behom pracovnej doby nepresahuje hygienické limity stanovené príslušnými 

normami pre daný typ pracoviska.  

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnými účinkami vonkajšieho prostredia 

 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdami 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

d) ochrana pred hlukom 

Objekt se nachádza v izolovanej polohe,  nepredpokládajú sa preto zvýšené hladiny 

vibrácií ani hluku. Z tohoto dôvodu nie sú učinené žiadné opatrenia. 
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e) protipovodňové opatrenia 

Objekt sa nachádza v záplavovom území, ale v dobe výstavby budú už spravené 

všetky protipovodňové opatrenie. 

 

f) ostatné účinky (vpliv poddolovania, výskyt metánu apod.) 

Riešené územie sa nachádza v bývalom dole Hubert/Stachanov, nie je tu žiaden 

výskyt metánu. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a na elektrickú energiu 

vedenú v zemi. Miesta, kde prípojky vedú do objektu a z objektu, sú podrobne popísane vo 

výkrese Technická situácia. Všetky napojovacie miesta sú umiestene v technickej 

miestnosti objektu. Prípojky bude nutné vybudovať. Výkopové práce budú spravené 

v súlade s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov. Presný návrh technologického 

zariadenia budov není súčasťou tejto práce.  

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Prípojka kanalizácie má dĺžku 13,7m, prípojka vodovodu 12,2m  a vedenie 

elektrickej energie dĺžku 11,0m. 

 

B.4 Dopravné riešenie 

 

a) popis dopravného riešenia 

Areál je spojený s komunikáciou K šachte a ide o komunikáciu III. triedy. Nie je 

napojený na verjenú dopravu. V okolí objektu bude premávať elektrovláčik ktorý prepojí 

jednotlivé časti areálu. V blízkosti stavebného objektu je dostatok parkovacích miest. 

 

b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Napojenie na existujúcu dopravnú infraštruktúru bude v mieste kríženia príjazdu na 

parkovisko a komunikácie na ulici K šachte. Táto komunikácia je ďalej prepojená 

s komunikáciu Bohumínska. 
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c) doprava v kľude 

Pre účely stavby je navrhnutých 24 parkovacích miest z toho 4 parkovacie miesta 

sú navrhnuté pre imobilných občanov. 

 

d) pešie a cyklistické cesty 

V areály administratívnej budovy sú navrhnuté chodníky z kamennej dlažby, 

a v priestore átria ktoré je priamo napojené na námestie je navrhnutá žulová dlažba. 

 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisejúcich terenných úprav 

 

a) terénné úpravy 

Pred začiatkom výstavby bude na celoém stavenisku urobená skrývka ornice, ktorá 

bude po celú dobu výstavby uložená na skládke ornice. Bude odstranená prebytočná 

vegetácia a niektoré zpevnené plochy. Po ukončení výstavby bude prevedená parková 

úprava a výysadba nových drevín a okrasných rastlín. 

 

b) použité vegetačné prvky 

Chodník bude lemovaný okrasnými stromami. V okolí stavby bude prevedená 

parková úprava s okrasnými drevinami a rastlinami. Existujúce dreviny budú v čo 

najväčšej miere zachované a zakomponované do úprav. 

 

c) biotechnické opatrenia 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

B.6 Popis vplivov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 

a) vpliv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 

Stavba nijako nenarúša životné prostredie ani pri výstavbe ani počas jej užívania. 

 

b) vpliv na prírodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamätných stromov, ochrana 

rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
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Navrhnuté objekty a zariadenie staveniska nie sú v konflikte s pamiatkami či 

stromami a svojím charakterom a prevozom nijako nenarušujú ani neohrožujú životné 

prostredie alebo svoje okolie. 

 

c) vpliv na sústavu chránených území Natura 2000 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

d) návrh zohlednenia podmienok zo záveru zišťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 

Stavenisko a všetky navrhnuté objekty zohľadňujú podmienky zo záveru 

zišťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA. 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

podľa iných právnych predpisov 

Nie sú navrhnuté žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma, obmedzení ani 

podmienky ochrany. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Sú splnené základné požiadavky z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva.  

Navrhnuté územie nijako neohrozuje svojou funkciou okolné obyvateľstvo. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Potrebnými zdrojmi sú elektrická energia a voda. V blízkosti staveniska se 

nachádza vodovodný poriadok PVC DN100 a elektrický rozvod NN podzemný. Energia 

potrebná pre stavbu bude čerpaná z mobilných zdrojov, pokiaľ nebudú zhotovené prípojky. 

Po prevedení prípojky NN, ktorá bude ukončená v el. rozvádzači, bude možné elektrickú 

energiu odeberať z tohoto zdroja.  

Z rozvádzača bude ďalej pokračovať dočasný stavebný rozvod energie dookola 

samotnej stavby. Po prevedení vodovodnej prípojky bude voda čerpaná z tohoto zdroja. 

Prípojka bude ukončená ve vodomernej šachte. Riešené územie bude napojené na 

existujúcu mestskú technickú infraštruktúru pomocou jednotlivých prípojok. Ďalej bude 

napojený na existujúcu dopravnú infraštruktúru pomocou existujúcej komunikácie. 
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Komunikáciu možno používať dopravnými prostridkami a mechanizmami do hranice jej 

únosnosti.  

b) odvodnenie staveniska 

Na území staveniska nie je nijako bránené prirodzenému odtoku vôd. 

 

c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Na stavenisku bude zriadená vodovodná šachta a rozvadzač elektrického vedenia, 

na ktoré budú napojené tiež bunky pre obsluhu staveniska. Stavenisko bude prístupné 

z komunikácie na ulici K šachte. Je to cesta III. triedy. 

 

d) vpliv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky 

Prevádzanie stavby nebude mať žiadný negatívny vpliv na okolité stavby 

a pozemky. 

 

e) ochrana okolia staveniska a požadavky na souvisejúce asanácie, demolície, výrub 

drevín 

Bude potreba vyrúbať nežiadúce stromy a kríky a taktiež vysokú trávu. Vyrúbanú 

zelen a odpad  po demolícii bude treba odviesť na najbližšiu skládku. 

 

f) maximálné zaberanie pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich likvidácia 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

h) bilancia zemných prací, požiadavky na prísun alebo deponie zemín 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  iných právnych predpisov 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých staveb 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

l) zásady pre dopravné inžinierské opatrenia 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

m) stanovenie špeciálných podmienok pre prevádzanie stavby  

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

C. Situácia stavby 
 

5.1 Vytyčovacia situácia 

Vytyčovací plán viď. Príloha č. C02 

 

5.2 Situácia inžinierských sietí  

Technická situácia viď. Príloha č. C.01  

 

5.3 Koordinačná situácia 

Koordinačná situácia viď. Príloha č. C.01  

 

 

D. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 

 

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebná časť 

 

a) technická správa 

 

Účel objektu 

 Jedná sa o objekt primárne určený na administratívne účely a kancelárske účely.  

 

Funkčná náplň 

 V objekte novostavby budú umisetnené kancelárske priestory. V prvých 2 

nadzemných podlažiach sú navrhnuté kancelárie bunkového typu. V 3.NP je navrhnutá 

zasadacia miestnosť a otvorená kancelária tzv. open space.  
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Kapacitné údaje 

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti  

zastavaná plocha:      373,625 [m2]  

obostavaný priestor:      6332,944  [m3]  

užitná plocha:       1260      [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

vstupná hala                  101,6   [m2] 

archív                     30,47    [m2]  

technická miestnosť                 58,88    [m2]    

priestor pre zamestancov    23,89    [m2]   

výťahová šachta                              4,9   [m2]  

schodisko( v jednom NP)     21,85    [m2]  

kancelárske miestnosti     307,23  [m2]  

 

Konstrukčné a stavebno- technické riešenie stavby 

Založenie stavby 

Objekt je postavený na základových železobetónových pásoch z betónu triedy 

C30/37. Po obvode celého objektu sú pásy šírky 700mm a výška základového pásu je 

1300mm, a to z dôvodu, že únosná zemina sa nachádza až v tejto hĺbke. Pásy pod stĺpmi 

vo vnútri dispozície sú široké 700mm a výšku dosahujú 900mm. Pási pod nosnými stenami 

sú šírky 450mm a výšku majú 900mm. Základový pás pod schodiskom má rozmery 

1300x500x500mm. Pod skochoskovým základovým pásom je potrebné zhutniť nasypanú 

zeminu a to po 150mm vrstvách.  

Namiesto podkladného beténu je použitá tepelná izolácia  EPS Perimeter v hrúbke 160mm. 

Roznášaciu a vyrovnávajúcu vrstvu podlahy tvorí 50mm hrubá betónová vrstva vystužená 

kari sieťou S6/150-6/150. Zásyp základových pásov je potrebné zhutniť po vrstvach 

150mm. Silou 2,5Mpa.  

 

Zvislé konštrukcie 

            Hlavnú nosnú zvislou konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy 500x500mm – betón 

C30/37,  XC1, ocel B500, ktoré sú v osovej vzialenosti 6000mm a 2750mm. Tieto piliere 

sú lokálne zateplené teplenou izoláciou EPS Stabil S 100mm. 
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Obvodovú zvislú konštrukciu v prízemí tvoria steny z tvárnic Porfix Plus (P2-420) 

500x250x500mm a sú k sebe spájané pomocou lepidla Porfix. Stenu nie je potrebné podľa 

výrobcu zatepľovať a spĺňa požiadavky na prestup tepla. Steny výťahovej šachty 

a schodiskového priestoru sú tvorené z tvárnic Porfix Plus (P2-420) 500x250x250mm a sú 

spajané lepidlom Porfix. Priečký su navrhnuté z Priečkoviek Porfix (P2-420) 

500x250x125mm a spájané pomocou lepidla Porfix.  

 

SKLADBA STIEN: 

S01 

- Baumit termo omietka, 40mm 

- Sklotextilná mriežka 

- Tvárnica PorfixPlus (P2-420), 500mm 

- Sklotextilná mriežka 

- Vápenno-cementová vnútorná omietka Baumit MPI25, 10mm 

S02 

- Baumit termo omietka, 40mm 

- Sklotextilná mriežka 

- Tepelná izolácia EPS Stabil S, 100mm 

- ŽB stĺp, 500mm 

- Sklotextilná mriežka 

- Vápenno-cementová vnútorná omietka Baumit MPI25, 10mm 

 

Vodorovné konštrukcie 

Vodorovnú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové monilitické dosky hrúbky 

250mm a železobetónové monolitické prievlaky rozmeru 500x350mm. Dosky aj prievlaky 

sú z betónu C30/37, XC1, výstuž je z oceľe B500B a minimálne krytie výstuže je 20mm. 

V nosných stenách sú použité nad otvormi nosné preklady Porfix, a v priečkách nad 

dverovými otvormi sú navrhnuté samonosné preklady Porfix s minimálnym uložením 

100mm. Jednotlivé preklady sú špecifikované vo výkresoch D.1-06, D.1-07, D.1-08. 

 

Strešné konštrukcie 

Jedná sa o nepochôdznú strechu, nosným prvkom je železobetónová monolitická 

stropná doska hrúbky 250mm. Odvádzanie zrážkovej vody je riešené od vnútra dispozície 

cez strešné vpusty. V podhľade je vedená zrážková voda do inštalačných šácht. 
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Vyspádovanie strechy je riešené spádovou vrstvou tepelnej izolácie. Ako strešná krytina je 

použitá povlaková krytina z PVC fólie Dekplan 76. V streche je tiež navrhnutá 

parozábrana Glastek 40Special Mineral pre zamedzeniu vniku vodných pár do konštrukcie 

strechy. Na strechu je použitý strešný výlez Roto, ktorý je zateplený a v podhľade má 

zabudované sklápacie schody pre prístup na strechu. 

 

SKLADBA STRECHY: 

S1 

- Hydroizolačná PVC fólia Dekplan 76, 2mm 

- Separačná geotextília Filtek 300 

- Tepelná izolácia EPS100 Stabil S, 120mm 

- Spádové kliny EPS100 Stabil S, 80-180mm 

- Parozábrana Glastek 40Special mineral 

- Penetračná emulzia Dekprimer 

- ŽB doska, 250mm 

 

Fasádny systém 

Na budove je navrhnutý atypický sklenený fasádny systém od firmy Schupke. Na 

zasklenie je použité izolačné dvojsklo. Ako ochrana pred nadmerným oslnením sú 

navrhnuté slnolami, ktoré sú umiestnené na fasáde.  

 

Výplne otvorov 

Vstupné presklené automatické dvere su navrhnuté ako posuvné. Zasklanie je 

z izolačného skola hr. 30mm a rám dverí je z eloxovaného hliníka čiernej farby. Vnútorné 

interiérové dvere sú navrhnuté od firmi SoloDoor. Jednotlivé dvere a ich špecifikácie sú 

uvedené vo výkrese Výpis prvkov. 

 

Úprava povrchov 

Murované steny budú obojstranne omietnuté. Pred omietaním bude pripravený 

podklad podľa techniky murovania. Konečná úprava povrchu murovaných stien bude 

prevedená maľbou. V sociálnych zariadeniach bude prevedený keramický obklad. 

Dlaždice sú lepená na vápennocementovú omietku hydroizolačným lepiacim tmelom 

a zašpárované spárovacou hmotou s protiplesňovou prísadou. 
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Nášľapné vrstvy podlách sú tvorené keramickým obkladom hr. 10mm.  

Podlahy 

Podlahy v celom objekte sú riešené s ohľadom na použitie, aby splňovali 

bezpečnosť, funkčnosť, odolnosť a hygienickú nezávadnsoť, dobré tepelné a zvukové 

izolačné vlastnosti. Nášľapná vrstva je zvolená keramická dlažba hr. 10mm. 

SKLADBA PODLÁH: 

P1 

- Dlažba Rako Taurus Color Grey, 10mm 

- Stavebný tmel, 30mm 

- Samonivelačný betónový poter, 30mm 

- Vyrovnávajúca betónová vrstva s kari sieťou, 50mm 

- Hydroizolačná PVC fólia Fatrafol 808, 2mm 

- Tepelná izolácia EPS Perimeter, 160mm 

P2 

- Dlažba Rako Taurus Color Grey, 10mm 

- Cementová malta, 10mm 

- Betónová mazanina s kari sieťou, 50mm 

- Separačná vrstva PVC fólia,  

- Izolácia RockWool Steprock ND, 30mm 

- ŽB doska 

P3 

- Dlažba Rako Taurus Color Grey, 10mm 

- Cementová malta, 10mm 

- Lepenka A400H 

- Separačná vrstva PVC fólia,  

- Izolácia RockWool Steprock ND, 30mm 

- ŽB doska 

 

Výťah 

V blízkosti schodiska je navrhnutý hydraulický výťah, navrhnutý s ohľadom na 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Je tvorený murovanou šachtou 

z tvárnic Porfix hrúbky 250mm a výťahovou kabínou.Výťahová kabina má rozmery 

1100x2100mm. Výťah má strojovňu umiestnenú v priestore pod skochoskom v prízemí. 
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Izolace proti zemnej vlhkosti 

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá ako PVC – fólia. Hrany 

jednotlivých pásov sa musia prekrývať minimálne o 150mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti 

bude tiež plniť funkciu izolácie proti radónu. Jednotlivé spoje budú výhradne prevedené 

podľa propozicií výrobca.  

Ostatné izolácie proti vlhkosti 

V konštrukcii strechy je použitá hydroizolačná fólia Dekplan 76 hrúbky 2mm. 

Taktiež v konštrukcii plochej strechy je použitá parozábrana Glastek 40 Special Mineral. 

 

Tepelná a zvuková izolácia 

Strešný plášť je opatrený tepelnou izoláciou EPS100 Stabil S hrúbky 120mm a 

z tohoto materiálu sú vytvorený aj spád strechy – viď. Strešný plášť. V nadzemných 

podlažiach bude použitá izolácia do podlahy Rockwool Steprock ND hr. 30mm, ktorá slúži 

aj ako zvuková izolácia. V podlahe na teréne je na miesto podkladného betónu použiá 

teplná izolácia EPS Perimeter hrúbky 160mm. Na zateplenie podhľadu a prievlaku 

v potrebných častiach stavby je použitá tepelná izolácia EPS120 Stabil S, hrúbky 120mm. 

 

Podhľady 

Podhľadové konštrukcie sú navrhnuté v celom objekte. Podhľady sú 

sádrokartonové zavesené hladké. Výška nad podlahou je 3300mm. V sociálnych 

zariadeniach budú mať zvýšenú odolnosť proti vode a budú umiestnené vo výške 2700mm 

nad podlahou. Nosný rošt je typový z tenkostenných oceľových pozinkovaných nosníkov 

a tiahel a zavesných a kotviacích prvkov.   
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Stavebná fyzika: Vyhodnotenie konštrukcie v programoch  TEPLO: 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Podlaha na teréne 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 

   2  Stavební tmel  0,003       0,220  1350,0 

   3  Samonivelační hmota  0,003       1,200  23,0 

   4  Vyrovnávací betonová mazanina  0,050       1,360  23,0 

   5  Fatrafol 803  0,002       0,350  19300,0 

   6  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,180       0,034  30,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

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

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,5, C 

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

 

 Název konstrukce:  Podlaha   

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 

   2  Malta cementová  0,010       1,160  19,0 

   3  Betónová mazanina  0,050       1,430  23,0 

   4  Rockwool Steprock ND  0,030       0,043  3,0 

   5  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 

   6  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,120       0,033  70,0 

 

 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 =   0,948 

  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 =   0,21 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. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Strecha – pri atike  

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 

   2  Parozábrana GLASTEK  0,004       0,350  29000,0 

   3  EPS 100 S Stabil (1)  0,180       0,037  30,0 

   4  EPS 100 S Stabil (1)  0,120       0,037  30,0 

   5  Dekplan 76  0,002       0,150  15000,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 

  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 =   0,12 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: 0,072 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0055 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0633 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. 

 

 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Strecha – pri v strešnom vpuste   

 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 

   2  Parozábrana GLASTEK  0,004       0,350  29000,0 

   3   EPS 100 S Stabil  0,080       0,037  30,0 

   4             EPS 100 S Stabil  0,120       0,037  30,0 

   5  Dekplan 76  0,002       0,150  15000,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

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

  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). 

 



40 
 

 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: 0,072 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0056 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0637 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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b) výkresová čast: 

Prílohy: 

D.1-01  Základy 1:50 

D.1-02  Pôdorys prízemia 1:50 

D.1-03  Pôdorys 1.NP, 2.NP 1:50 

D.1-04  Pôdorys 4.NP 1:50 

D.1-05  Stropy 1:50 

D.1-06  Plochá strecha 1:50 

D.1-07  Priečný rez 1:50 

D.1-08  Pozdĺžny rez 1:50 

D.1-09  Technické pohľady 1:100 

D.1-10  Výpis prvkov  

D.1-11  Architektonický detail 1:10 

D.1-12  Vizualizácie 

D.1-13  Výkres ustaviteľnosti nábytku 1:100 

D.1-14  Vizualizácie interéru 

 

 

 

D.1.2 Stavebno- konstrukčné riešenie 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

D.1.3 Požiarno- bezpečnostné riešenie 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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E. Dokladová část 
 

E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednaní  

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

E.2 Preukaz energetickej náročnosti budovy  

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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Záver 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo spracovanie dokumentácie pre prevádzanie 

stavby - novostavby administratívnej budovy, ktorá sa nachádza v areály bývalého dolu 

Hubert/ Stachanov v mestskej časti Ostrava – Hrušov. V náväznosti na urbanistickú štúdiu 

Hrušov, ktorá bola vypracovaná počas Ateliérovej tvorby III.. V rámci mňou vybranej 

špecializácie – architektúry- sme po dohode s vedúcou práce vybrali detail fasády, 

ustaviteľnosť nábytku v hale budovy a vizualizácie interiéru. 

Hlavným cieľom bolo vytvorenie funkčného objektu, ktorý sa bude využívať na 

adminsitratívne účely. 

Architektonické riešenie vychádza z požiadavkov na jednoduchý a kompaktný 

objekt, ktorý bude prevozne a funkčne komunikovať s priľahlou zástavbou, bude svojím 

merítkom odpovedať lokalite svojho situovania. Svojim architektonickým riešením 

nadväzuje na navrhnuté urbanistické riešenie v danej lokalite. Architektonické riešenie 

objektu sa sústreďuje na funkčnú dispozíciu a jednoduché hmotové usporiadanie. 

Materiálovo sú  fasády riešené v kombinácii bielej hladkej omietky a zasklených plôch. 

Kovový rám a slnolamy členia fasádu do pravidelného rastru.  

 

Ako prínos tejto práce vidím v rozvoji svojích znalostí z odboru pozemného 

staviteľstva ale aj architektúry, ktoré boli získané pri tvorbe a riešení tejto bakalárskej 

práce. Znalosti som získal odbornými konzultáciami ale i samoštúdiom. Ďalšou pozitívnou 

vecou, kterú vnímám ako zásadný predpoklad pre úspešné zvládnutie bakalárskej práce 

bola, že som si prešiel celým procesom návrhu stavby, od počiatočných úvah, stavebnej 

štúdie, až po dokumentáciu pre prevádzanie stavby.  
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Zoznam príloh 

 

C.01 Technická situácia 1:500 

C.02 Vytyčovací výkres 1:500 

C.03 Architektonická situácia 1:500 

D.1-01  Základy 1:50 

D.1-02  Pôdorys prízemia 1:50 

D.1-03  Pôdorys 1.NP, 2.NP 1:50 

D.1-04  Pôdorys 4.NP 1:50 

D.1-05  Stropy 1:50 

D.1-06  Plochá strecha 1:50 

D.1-07  Priečný rez 1:50 

D.1-08  Pozdĺžny rez 1:50 

D.1-09  Technické pohľady 1:100 

D.1-10  Výpis prvkov  

D.1-11  Architektonický detail 1:10 

D.1-12  Vizualizácie 

D.1-13  Výkres ustaviteľnosti nábytku 1:100 

D.1-14  Vizualizácie interéru 
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