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Tématem této bakalářské práce je rekonstrukce domu, postaveného roku 1923, nacházejícího 

se v areálu bývalého dolu Jan Maria v Ostravě, v městské části Slezské Ostravy. Původně tato 

stavba sloužila k ubytování horníků z místního dolu. Celý tento objekt prošel menší 
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mládeže. 
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The theme of this bachelor thesis is reconstruction of a house, bulit in 1923, located in a 

former mine Jan Maria in Ostrava, in the district of Silesian Ostrava. Originally this building 

was used to house miners from the local mine. The entire building underwent minor 

renovations in 1995, when the facade treatment except partially changed and dispozition. 



Under the new reconstruction  is an effort to remold the property of the purposes of Children 
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preservation of characteristics features of a house and therefore was conducted sensitively and 
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surrounding areas complies requirement and needs of the Children and youth. 
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Seznam použitého značení 

 

 

č.  číslo 

č.p. číslo popisné 

CPP cihla plná pálená 

C25/30 beton krychelná, válcová pevnost 

ČSN česká státní norma 

ČR česká republika 

CHKO chráněná krajinná oblast 

DDM  dům dětí a mládeže 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí 

EIA environmental impact assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

ETICS External Thermal Insulation Composite Systems 

MŽP  ministerstvo životního prostředí 

m metr běžný 

mm milimetr 

m
2
 metr čtverečný 

m
3
 metr krychlový 

NN nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

PD  projektová dokumentace  

PP podzemní podlaží 

PVC  polyvinylchlorid 

ROCKWOOL systém tepelné izolace 

sb. sbírky zákonů 

TEPLO program pro tepelně technické posouzení 

TI tepelná izolace 

tl. tloušťka 

Uf součinitel prostupu tepla rámu oken a dveří [W.m
2
.K

-1
] 

Ug součinitel prostupu tepla izolačním dvojsklem [W.m
2
.K

-1
] 

U součinitel prostupu tepla [W.m
2
.K

-1
] 

ul. ulice 
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ÚSES územní system ekologické stability 

viz. více  

vyhl. vyhláška 

XPS extrudovaný polystyrene 

YTONG pórobetonové tvárnice 

ŽB železobeton 
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Úvod 

 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 

domu v Ostravě - Slezské Ostravě. Tento dům je momentálně nevyužíván, můj návrh spočívá 

v konverzi v Dům dětí a mládeže. Dispozice tohoto objektu je navržena tak, aby vyhovovala 

dětem. Stavba je zděná, cihlová, půdorysného tvaru nepravidelného obdélníka. Řešená část 

domu je třípodlažní, střešní konstrukce je běžná krovová. 

 

Výkresová dokumentace je vyhotovená na základě studie vypracované v předmětu Ateliérová 

tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. Bakalářská práce je členěna na textovou část a výkresovou 

část. Textovou část tvoří průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva. Výkresová část 

obsahuje výkresy původního stavu – bouracích prací a nově navrženého stavu. Tato 

výkresová část je včetně detailů konstrukcí a výpisů prvků (truhlářských, zámečnických a 

klempířských). 

 

Součástí bakalářské práce jsou i tepelně-technické posudky provedené v programu TEPLO 

2010, kde byly ověřeny nově navržené skladby, obvodového pláště a střešního pláště. 

Textová část bakalářské práce je vypracována podle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. 

 

 

Urbanistická studie 

 

Základní rozvržení a funkci areálu jsme řešili v předmětu Ateliérová tvorba III. společně 

s Lukášem Vohralíkem a Lenkou Bartůňkovou. 

Naší hlavní myšlenkou bylo obnovit tuto upadající část Ostravy a zlepšit zde kulturní a 

společenský život jak pro mladé lidi tak i pro případné přistěhovalce. Po mnoha analýzách 

jsme se rozhodli oživit areál navržením několik občanských staveb jako je obchod, bytový 

dům, kulturní dům, vlaková stanice, dále sportovní areál a v neposlední řadě Dům dětí a 

mládeže. Ze stávajících objektů jsme ponechali moderní hotel Jan Maria. Pro objekt Domu 

dětí a mládeže jsme využili stávající nevyužívaný objekt, dříve sloužící k bydlení. 
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Architektonická studie 

 

Na základě naší architektonické studie jsem si zvolil Dům dětí a mládeže pro cca 100 dětí, 

který jsem aplikoval do tohoto stávajícího objektu, nacházejícího se v centru areálu bývalého 

dolu Jan Maria ve Slezské Ostravě. Objekt je v dobré technickém stavu. 

 

 

Fotodokumentace stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.1 – Jižní pohled na stavbu – stávající stav [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr.2 – Jihovýchodní pohled – stávající stav [2]  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 

Rekonstrukce nevyužívaného objektu na Dům dětí a mládeže s přístavbou tělocvičny 

 

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

 

Areál bývalého dolu Jan Maria v Ostravě – Slezské Ostravě, ul. Slívova, objekt č.p.632. Areál 

se nachází na katastrálním území Slezské Ostravy, parcely čísla 3168, 3169/1, 3212. 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

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

 

Ing. Roman Liška 

Porubská 457/88  

Ostrava – Poruba 708 00 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 

Hlavní projektant: Ing. arch. Tomáš Novák  

        Těšínská 356/11 

                              Karviná – Louky 733 01 

        IČ 45711458 

 

Kontaktní osoba: Luděk Mýval, e-mail:ludek.myval@seznam.cz, tel.:737 241 233 

 Ostravská 155/44 

 Karviná – Ráj 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 

 

Jméno a příjmení Číslo autorizace Název (specializace) autorizace 

Ing. arch. Tomáš Novák 1555 Vedoucí projektu 

 

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 

 

Jméno a příjmení Číslo autorizace 
Název (specializace) 

autorizace 

Ing. Roman Fildán 1103031 TP00 – pozemní stavby 

Ing. Milan Petržela 0002248 
IE02 – technika prostředí 

staveb 

Ing. Pavel Svěrkoš 0001257 IG00 – geotechnika 
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Ing. Milan Procházka 1102659 
IH00 – požární bezpečnost 

staveb 

Ing. Josef Darida 110487 
IS00 – statika a dynamika 

staveb 

Ing. Tomáš Pospíšil 110498 
IT00 – technologická 

zařízení staveb 

Ing. Milan Kučera 110457 
IZ00 – diagnostika a 

zkoušení staveb 

Ing. Martin Nový 112856 SP00 – pozemní stavby 

Ing. Michal Malý 124877 
TE01 – vytápění a 

vzduchotechnika 

Ing. Aleš Mončka 122586 
TE03 – elektrotechnická 

zařízení 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a 

číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 

Na předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení vydané Městským úřadem Ostrava, 

odborem výstavby, pracoviště Těšínská 35, 710 16 Ostrava v roce 2012. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Projektová dokumentace stávající budovy, kterou zpracoval Ing. Roman Fildán, Slívova 

1946/7, 710 00 Slezská Ostrava v červnu 2010 

Studie objektu – Ateliérová tvorba IV. 

Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí 

 

c) další podklady  

 V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum areálu a objektu, 

rovněž byla provedena fotodokumentace objektu. 

 Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a blízkého okolí objektu provedl Ing. Milan 

Poštulka 
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 Inženýrsko – geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, 

spol. s r.o, Ing. Ladislav Polák. (e-mail: ladislav.polak@envirex.cz, tel.: 721 241 568). 

Bylo provedeno celkem 6 vrtů dle dohody se statikem. 

 Pozemek se nachází na chráněném a poddolovaném území. 

 Původní projektová dokumentace z roku 1923 na daný objekt poskytnuta KR 

OSTRAVA a.s. 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Pozemek se nachází v Ostravě – Slezské Ostravě v areálu bývalého dolu Jan Maria na 

katastrálním území Slezské Ostravy v zastavěném území. Řešené území se rozkládá na ploše 

4056m
2
. Pozemek areálu má tvar nepravidelného obdélníka o rozměrech cca 80x50m. 

V daném areálu se v současnosti (podle studie z předmětu Ateliérová tvorba III.) nachází 

kulturní dům, obchody, dům s pečovatelskou službou, bytový dům a hotel. 

Areál sousedí na jihovýchodní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem (ul. 

Slívova).  

Původní terén je mírně svažitý k jihovýchodu. Při přístavbě tělocvičny byl upraven pro tento 

účel. 

 

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Území stavby je chráněno podle jiných právních předpisů, areál dolu je památkově chráněn. 

Stavba se nachází na poddolovaném území. Stavba nezasahuje do chráněných území 

z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná 

pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. Řešené území se 

nenachází v záplavovém území. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

 

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

Celá plocha stavby je odvodněna pomocí okapového systému Bramac Stabicor - M. Dešťové 

svody rekonstruovaného objektu budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace. Na 

území není bráněno přirozenému odtoku vod. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem města Ostrava. 

V územním plánu města jsou dotčené pozemky zahrnuty do plochy městské zeleně a 

zastavěných ploch (jelikož zde stojí stávající objekt) 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnosprávní 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 

 

Navrhovaná modernizace objektu je v souladu s územním plánem i s vydaným územním 

rozhodnutím. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Stavba vyhovuje na požadavky využití území, proto bylo vydáno rozhodnutí o umístění 

stavby. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu s přístavbou tělocvičny. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány již do dokumentace pro stavební 

povolení, případně změny stavby. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly požadovány. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Žádné související a podmiňující investice nejsou nutné. 

 

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

 

POZEMKY: 

 

č. 3168   zastavěná plocha a nádvoří      1279m
2
 fyzická osoba 

č. 3169/1  zahrada    2777m
2
 fyzická osoba 

č. 3212   zastavěná plocha a nádvoří          32m
2
 fyzická osoba 

 

STAVBY: 

 

č.p.632   zastavěná plocha a nádvoří    fyzická osoba 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

b) účel užívání stavby 

 

 Jde o přestavbu objektu na Dům dětí a mládeže s přístavbou tělocvičny. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor, ze kterého je přístupné i hlavní trojramenné 

schodiště pro přístup jak do suterénu, tak do 2.NP. Z hlavního vstupního prostoru je přístupná 

také hlavní horizontální komunikace. Dále se zde nachází kanceláře, místnosti kroužků a 

hygienické zázemí. Ze vstupního prostoru bude přístup také do zahrady přes terasu a také na 
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galerii tělocvičny. Ve druhém nadzemním podlaží je snaha o maximální využití prostoru. Jsou 

zde dvě prostornější místnosti pro kroužky a jedna menší klubovna. Z jedné z větších 

místností je přístup na terasu. Komunikační prostor je zde minimální. 

Tělocvična je situována na výškové úrovni 1.PP hlavního objektu DDM. V 1.PP se nachází 

místnosti kroužků – klubovny a technická místnost. Samotná tělocvična má rozměry 

24,6x20,5m s rozměry hrací plochy 9x18m. Toto je oficiální rozměr volejbalového hřiště. 

Tato tělocvična bude ovšem sloužit k mnoha jiným sportovním využitím jako například 

basketbal, judo, florbal atd. Tělocvičnu bude též možno využívat na tanec nebo divadlo. Dále 

bude přístup na výhledovou část tělocvičny, která bude nad prostorami šaten a na kterou se 

bude možno dostat ze spojovacího schodiště mezi hlavním objektem DDM a tělocvičnou. 

Zázemí tělocvičny má oddělen čistý a nečistý provoz. Dále je zde nářaďovna sloužící zároveň 

jako sklad židlí nebo mobilního podia. 

V zadní části pozemku se nachází jeden menší zděný, jednopodlažní objekt o rozměrech 

14x7,4m, který se plánuje využít jako sklad zahradnických potřeb, jelikož je snaha o využití 

části pozemku pro pěstování a zahradničení. Je zde navržený malý záhonek. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

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

 

Území stavby je chráněno podle jiných právních předpisů, v areálu bývalého dolu Jan Maria 

se nachází několik památkově chráněných objektů, strojovna a správní budova. Stavba se 

nachází na poddolovaném území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany 

ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních 

zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 

soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. Řešené území se nenachází 

v záplavovém území. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a 

nařízení z nich vyplývající. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňující požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. V 1.NP je navržená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Rozměry vychází z požadavků vyhlášky pro rekonstrukce objektu. 

 

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

předpisů 

 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zpracovány již do dokumentace pro stavební 

povolení, případně změny stavby. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly požadovány. 

 

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

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

 

zastavěná plocha stávajícího objektu  340,64m
2
 

zastavěná plocha přistavené části  575,02m
2
 

zastavěná plocha celkem:   915,66m
2
 

 

obestavěný prostor stávajícího objektu: 3 240,93m
3
 

obestavěný prostor přistavené části  4 655,45m
3
 

obestavěný prostor celkem:   7 896,38m
3
 

 

užitná plocha stávajícího objektu:  693,04m
2
 

užitná plocha přistavené části:  634,88m
2
 

užitná plocha celkem:    1 327,92m
2
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kapacita DDM:    cca 100 dětí 

počet pracovníků    5 

 

 

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.) 

 

Při výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu, odpad bude vyvážen na skládku odpadů. 

Fungování budovy by mělo být zajištěno s ohledem na minimalizaci odpadů. Pevný domovní 

odpad bude vytříděn a jeho recyklace bude zajištěna prostřednictvím společnosti zajišťující 

svoz komunálního odpadu 1x týdně. 

 

Celková spotřeba elektrické energie, spotřeba vody a potřeby na vytápění nejsou předmětem 

řešení. 

 

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

 

Předpokládaná doba výstavby je 10 měsíců. 

Zahájení stavby:  06/2014 

Ukončení stavby: 04/2015 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Investiční náklady nejsou předmětem řešení. 

 

 

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

 

V době výstavby budovy bude zapotřebí několika mobilních buněk (umývárny, šatny, 

kanceláře, atd.). Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozváděče elektrického 

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

zpevněné plochy pro deponie materiálu. Pro práci ve výškách bude užito mobilního 
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autojeřábu s výškou zdvihu ramene 19m. Beton na staveništi zajistí mobilní domíchávač 

betonu. Jakmile bude hrubá stavba dokončena, bude kolem celého objektu postaveno lešení 

pro dokončovací práce na fasádě. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek určený pro stavbu se nachází v Ostravě – Slezské Ostravě v areálu 

bývalého dolu Jan Maria na katastrálním území Slezské Ostravy v nově navrženém (studie 

z předmětu Ateliérová tvorba III.) zastavěném území. V daném areálu se v současnosti 

nachází kulturní dům, obchody, dům s pečovatelskou službou, bytový dům a hotel. 

Řešené území se rozkládá na ploše 4056m
2
. Pozemek areálu má tvar nepravidelného 

obdélníka o rozměrech cca 80x50m. Samotná stávající budova má půdorysný tvar 

nepravidelného obdélníka o rozměrech 24x13m. Tělocvična má rozměry 24,6x20,5m. 

Areál sousedí na jihovýchodní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem (ul. 

Slívova). Kolem samotného objektu se nachází pouze nezpevněné plochy. 

Původní terén je mírně svažitý k jihovýchodu. Při přístavbě tělocvičny byl upraven pro tento 

účel. 

Za hlavní výhody výběru stavebního pozemku lze bezpochyby uvést smysluplné využití již 

stávajícího a ne zcela využitého a vyhovujícího areálu – tzv. brownfields. Kladně lze dále 

ohodnotit také možnost napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, jak v době 

výstavby, tak provozu samotného. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

 V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum areálu a objektu, 

rovněž byla provedena fotodokumentace objektu. 

 Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a blízkého okolí objektu provedl Ing. Milan 

Poštulka 
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 Inženýrsko – geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, 

spol. s r.o, Ing. Ladislav Polák. (e-mail: ladislav.polak@envirex.cz, tel.: 721 241 568). 

Bylo provedeno celkem 6 vrtů dle dohody se statikem. 

 Pozemek se nachází na chráněném a poddolovaném území. 

 Původní projektová dokumentace z roku 1923 na daný objekt poskytnuta KR 

OSTRAVA a.s. 

 Před zpracováním aktuální dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum, 

vč. Sond v místě soklu stavby a byl proveden odvrt podlahových konstrukcí a 

zjišťování stavu podkladních betonových konstrukcí. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. Stavba nezasahuje do chráněných území 

z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná 

pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

V areálu dolu Jan Maria se nachází několik památkově chráněných objektů, jsou jimi 

strojovna a správní budova. 

 

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

 

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového území. Veškeré dešťové vody jsou nyní 

likvidovány zásakem do pozemku. Dešťové svody rekonstruovaného objektu budou napojeny 

na stávající rozvody areálové dešťové kanalizace. Území je poddolované. 

 

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

v území 

 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Staveniště je vzhledem ke 

své izolované poloze i z hlediska daného využití vhodné. V areálu bývalého dolu Jan Maria je 

několik památkově chráněných objektů, jsou jimi strojovna a správní budova. Vzhledem 

k rozsahu projektovaných prací nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů. Celá 
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plocha stavby je odvodněna pomocí okapového systému Bramac Stabicor – M. Na území 

pozemku není bráněno přirozenému odtoku vod. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude skácen jeden listnatý strom z důvodu 

stáří. 

 

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) 

 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno. K napojení stavby na 

technickou infrastrukturu bude využito stávajících připojení. V rámci rekonstrukce objektu 

nebudou navyšovány požadavky na kapacity jednotlivých inženýrských sítí, ani na dopravní 

infrastrukturu. 

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

napojen na rozvod plynu. 

 

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

 

Předpokládaná doba výstavby je 10 měsíců 

Zahájení stavby:  06/2014 

Ukončení stavby: 04/2015 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o asanaci a regeneraci stávajícího objektu, jehož hlavní funkcí bude Dům dětí a 

mládeže. V objektu se nachází výukové učebny, učebny kroužků, kanceláře vyučujících, 

zázemí. 

Činnost, která bude v objektu prováděna, bude zaměřena především na následující aktivity: 

výuka jazyků, učebna vaření, umělecká výroba, kreslení, pohybové činnosti a zahradnictví. 

 

zastavěná plocha stávajícího objektu  340,64m
2
 

zastavěná plocha přistavené části  575,02m
2
 

zastavěná plocha sklad zahradnictví  104,35m
2
 

zastavěná plocha celkem:   1 020,01m
2
 

 

obestavěný prostor stávajícího objektu: 3 240,93m
3
 

obestavěný prostor přistavené části  4 655,45m
3
 

obestavěný prostor sklad zahradnictví 271,30m
3
 

obestavěný prostor celkem:   8 167,68m
3
 

 

užitná plocha stávajícího objektu:  693,04m
2
 

užitná plocha přistavené části:  634,88m
2
 

užitná plocha sklad zahradnictví  91,71m
2
 

užitná plocha celkem:    1 327,92m
2
 

 

kapacita DDM:    cca 100 dětí 

počet pracovníků    6 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické řešení vychází ze stávajícího umístění objektu na pozemku. Stavební pozemek 

se nachází na katastrálním území Slezské Ostravy. Vede k němu účelová komunikace, která 

se napojuje z hlavní ulice Slívova. 

Terén jí svažitý k jihovýchodu.  Jedná se o konverzi dnes nevyužívaného objektu (dříve 

ubytování horníků) na Dům dětí a mládeže s nově přistavěnou tělocvičnou. Stavba je na 

řešeném území umístěna v severozápadní části pozemku v zastavěném území. 

 

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

 

Návrh přístavby tělocvičny ke stávajícímu objektu vychází z urbanistické kompozice řešení 

celého území. Stávající objekt má obdélníkový tvar s menšími úskoky na fasádě vlivem 

odlišných tlouštěk zdiva, tvořeného z cihel plných pálených, přístavba tělocvičny má 

obdélníkový charakter. Obě tyto části jsou spojeny tenkým spojovacím krčkem, ve kterém se 

nachází spojovací schodiště. Obě tyto hlavní hmoty jsou zastřešeny sedlovou střechou. U 

stávající budovy pro účely DDM bude navrženo částečné bourání, zateplení fasády 

zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou (barva ZL1A podle vzorníku 

weber.color line) a sanace střešního pláště včetně nové střešní krytiny Bramac Alpská taška 

Classic Standard. Okna dřevěné euroookna opatřeny lazurovacím transparentním lakem, 

soklová omítka dekorační marmolitová (barva MAR2 0077 podle vzorníku weber.pas 

marmolit). Charakter přístavby vychází z charakteru stávající budovy. Konstrukce přístavby 

tělocvičny bude tvořena železobetonovými sloupy, na nichž jsou osazeny dřevěné lepené 

vazníky, mezi které jsou zapuštěny dřevěné lepené vaznice z lamelového dřeva, které jsou 

zároveň ztužidly. Opláštění tvoří sbíjené nosníky osazené na paždíky. Střešní plášť je 

dvouplášťový provětrávaný. Objekty zapadají do okolní zástavby a dotváří panoramatický 

pohled na areál bývalého dolu Jan Maria. Při návrhu rekonstruovaného domu byla zohledněna 

všechna hlediska. Byla akceptována bezprostřední návaznost na historický areál. 

Dům je starý cca 100 let, podle vizuálního posouzení byl rekonstruován, nová omítka stará 

cca 15 let. Architektonicky je rekonstrukce pojata šetrně. Hlavním záměrem je nepřetvářet 

stavbu a nedělat z ní úplně něco jiného. Hlavním cílem bylo ponechat stávající stavbu. Nové 
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ztvárnění fasády napomůže záměru rekonstrukce v DDM. Rekonstrukce přispěje v mnoha 

ohledech životnosti stavby, ale i hygienickým a technickým podmínkám. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jedná se o asanaci a regeneraci stávajícího objektu, jehož hlavní funkcí bude Dům dětí a 

mládeže. Nejedná se o výrobní objekt. V objektu se nachází výukové učebny, učebny 

kroužků, kanceláře vyučujících, zázemí. 

Činnost, která bude v objektu prováděna, bude zaměřena především na následující aktivity: 

výuka jazyků, učebna vaření, umělecká výroba, kreslení, pohybové činnosti a zahradnictví. 

Většina přístrojů jsou běžných rozměrů, jejich vlastnosti a rozmístění je dáno požadavky 

stavebníka a nejsou součástí stavebního řešení. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a 

nařízení z nich vyplývající. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňující požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. V 1.NP je navržená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Rozměry vychází z požadavků vyhlášky pro rekonstrukce objektu. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 

fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř i v blízkosti stavby. 

Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým 

proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Prostory budovy jsou vybaveny protiskluznou úpravou podlahy, která zabezpečuje bezpečný 

pohyb osob v budově. Schodiště a k nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu 
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s normovými doporučeními. Taktéž zábradlí okolo volného prostoru je řešeno s normovými 

doporučeními. 

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády 

č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento 

zákon je nutné dodržet i při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány 

s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a 

s vyhl.591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 

Při provádění veškerých stavebních prací bude dodržena vyhláška vyhl.591/2006 Sb. a 

362/2005 Sb. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

 

Stavba je řešena jako rekonstrukce. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Objekt je stávající zděný z cihel plných pálených. Stropní konstrukce v 1.NP je dřevěná 

trámová, u nového schodiště železobetonová spřažená s ocelovými nosníky. V 1.PP je stropní 

konstrukce železobetonová spřažená s ocelovými nosníky. Strop ve 2.NP v podkroví je lehký, 

zavěšený na kleštinách. Tloušťky obvodového zdiva jsou různé (370mm, 460mm, 550mm, 

600mm, 700mm, 860mm, 880mm), stejně tak tloušťky vnitřního nosného zdiva (300mm, 

370mm, 530mm, 550mm, 600mm, 700mm, 730mm, 977mm). Jsou navrženy bourací práce 

jak v obvodovém tak vnitřním zdivu, přizdívky a dozdívky budou provedeny ze systému 

YTONG. Pro zajištění některých nosných stěn jsou nově vytvořeny železobetonové průvlaky 

pod tyto stěny. Nově navržené příčky budou ze systému YTONG tl.100mm. Je navrženo 

zateplení stávajícího objektu podle systému ETICS a to kamennou vlnou ROCKWOOL 

FASROCK ND tl.100mm s tenkovrstvou omítkou. V soklové části extrudovaným 

polystyrenem STYRODUR 2800 C, tl.100mm s marmolitovou omítkou. Zateplení bude 
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provedeno na stávající omítku vápenocementovou. Vnitřní omítky budou nahrazeny omítkou 

Baumit Thermo Extra, tl. 20mm. Obklady v místnostech WC, kanceláře a kuchyně budou 

keramické, výška dle výkresové dokumentace. Podhledy v 1.NP budou odstraněny 

z estetických důvodu, dřevěné trámy opatřeny ochranným nátěrem na dřevo PLUS. Jsou 

navrženy nové skladby podlah se zachovanými nosnými stropními konstrukcemi. 

V místnostech 1.NP a 2.NP je navržena lehká podlaha s novou kročejovou izolací 

ROCKWOOL STEPROCK HD a nášlapnou vrstvou dle účelu místnosti – keramická dlažba, 

laminát. V 1.PP je navržena nová hydroizolace a tepelná izolace s povrchovou úpravou 

z epoxidové pryskyřice. Podrobněji viz. výpis skladeb. Podkroví střechy je taktéž zatepleno a 

to systémem ROCKMIN PLUS, tl.200mm. Dále je navržena výměna stávající střešní krytiny 

za novou a to Bramac Classic Standard. U plochých střech, které jsou na některých částech 

objektu, je taktéž navržena sanace výměnou střešního souvrství s tepelnou izolací POLYDEK 

EPS 200 TOP. Základy jsou z prostého betonu, zůstanou zachovány beze změn a nebudou 

rekonstrukcí zásadně dotčeny. Při bourání některých částí stavby budou základy bouraných 

stěn ponechány v zemi a zasypány hlínou.  Nově bude vytvořena železobetonová vana pro 

založení výtahové šachty vyzděné ze systému YTONG, která bude zároveň kotvena do 

nového železobetonového stropu s ocelovými I profily. Skladba stropní konstrukce, podlahy 

na terénu, střešního pláště, skladby obvodových nosných stěn a další detaily viz. výkresová 

část.  

Vnitřní schodiště jsou nově navržena dvě, obě z bočních ocelových pilovitých profilů 

s dřevěnými nášlapy a obě trojramenná. 

Nově navržené výplně otvorů – okna budou z dřevěných europrofilů VEKRA NATURA 68 

se součinitelem prostupu tepla Uf=1,2W/m
2
K a s izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m

2
K. 

Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, materiál buk s obložkovou zárubní, stejně tak dveře 

vnitřní. 

Navržené izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů s modifikací typu SBS, parozábrany 

v části střechy z parotěsnících fólií. 

Konstrukce klempířské pozinkovaný plech (svody, žlaby, atd.), venkovní parapety pozink, 

konstrukce truhlářské a zámečnické viz. výpisy prvků. 

Konstrukce přístavby tělocvičny bude tvořena železobetonovými sloupy, na nichž jsou 

osazeny dřevěné lepené vazníky, mezi které jsou zapuštěny dřevěné lepené vaznice 

z lamelového dřeva, které jsou zároveň ztužidly. Opláštění tvoří sbíjené nosníky osazené na 

paždíky. Střešní plášť je dvouplášťový provětrávaný. 
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Konstrukce objektu skladu zahradnictví je zděná z CPP s plochou střechou, střešní konstrukce 

tvořena dřevěnými trámovými stropy. Podrobněji neřešena. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 

Nejsou předmětem řešení. Bližší specifikace lze najít v části projektové dokumentace 

zabývající se technikou prostředí staveb. 

 

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla NIBE SPLIT 

vzduch – voda, venkovní jednotka AMS 10-16 (970x370x1 300mm) umístěna na 

severovýchodní obvodové stěně, vnitřní jednotka HBS 16 (600x375x1 740mm) a externí 

ohřívač vody HEV 500 (760x876x1 740) jsou umístěny v technické místnosti S.06. Topným 

systémem bude stěnový radiátor Revel typu R. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

Nejsou předmětem řešení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

Nejsou předmětem řešení. Rozdělení stavby na požární úseky je znázorněno v části 

projektové dokumentace zabývající se požární bezpečností staveb. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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 

 

Řešení evakuace osob a řešení únikových cest je znázorněno v části projektové dokumentace 

zabývající se požární bezpečností staveb. 

 

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 není nutné zřizovat vnitřní požární vodovod. Zásobení vnější požární vodou je 

zajištěno v souladu s ČSN 73 0873 - stávající požární nádrží, která je umístěna u areálu 
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bývalého dolu Jan Maria. Stavba bude vybavena kouřovými čidly, automatickým hasícím 

systémem a potřebným počtem ručních hasících 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) 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 

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

se značením únikové cesty jsou umístěny nad schodišti a jsou osvětleny. 

 

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

 

Bezpečnostní značky a tabulky budou umístěny u nástupních ramen schodiště. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky (součinitele prostupu tepla, teplotní 

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

 

 

 



40 
 

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 

 

Pro vytápění objektu a ohřevu teplé užitkové vody je použito tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 

vzduch – voda, venkovní jednotka AMS 10-16 (970x370x1 300mm) umístěna na 

severovýchodní obvodové stěně, vnitřní jednotka HBS 16 (600x375x1 740mm) a externí 

ohřívač vody HEV 500 (760x876x1 740) jsou umístěny v technické místnosti S.06.  

Topným systémem bude stěnový radiátor Revel typu R. 

 

 

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.) 

 

Z hlediska hygienického nejsou zvláštní požadavky na provoz. Zdrojem tepla v místnostech 

bude stěnový radiátor Revel typu R. 

Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny. Denní osvětlení je realizováno pomocí 

oken. Umělé osvětlení je realizováno soustavou elektrických lamp s různou technickou 

specifikací. Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru DN 80. 

Srážková voda je odváděna pomocí střešních žlabů okapového systému Bramac Stabicor – M. 

Jsou navrženy takové materiály, které nebudou závadné v uzavřených prostorách stavby. 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci 

nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. 

Pro zvýšení procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný 

odpad. Bude se jednat především o běžný komunální odpad. 



41 
 

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a 

požadavky investora. V okolí stavby se nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či 

prašnosti. 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Inženýrsko – geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, spol. s r.o, 

Ing. Ladislav Polák. (e-mail: ladislav.polak@envirex.cz, tel.: 721 241 568). Bylo provedeno 

celkem 6 vrtů dle dohody se statikem. V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu. 

Nejsou 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 

 

Nepředpokládají se zvýšené hladiny vibrací ani hluku. Z tohoto důvodu nejsou učiněna žádná 

opatření.  

 

e) protipovodňová opatření 

 

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového území. Veškeré dešťové vody jsou nyní 

likvidovány zásakem do pozemku. Dešťové svody rekonstruovaného objektu budou napojeny 

na stávající rozvody areálové dešťové kanalizace. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

K napojení stavby na technickou infrastrukturu bude využito stávajících připojení. V rámci 

rekonstrukce objektu nebudou navyšovány požadavky na kapacity jednotlivých inženýrských 

sítí, ani na dopravní infrastrukturu. Stavba je napojena na stávající vodovodní, elektrickou a 

kanalizační přípojku. Objekt nebude napojen na rozvod plynu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn. Příjezdová 

komunikace ovšem bude mírně odkloněna oproti původnímu stavu. (viz. studie z předmětu 

Ateliérová tvorba III.) Areál je spojen s komunikací Slívova silnicí III. třídy. Objekty jsou 

napojeny na síť hromadné dopravy. V areálu je dostatečné množství parkovacích míst. (viz 

studie z předmětu Ateliérová tvorba III.) 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude mírně pozměněno. Příjezdová cesta bude 

částečně odkloněna (viz. Studie z předmětu Ateliérová tvorba III.). 

 

c) doprava v klidu 

 

Pro účely navrhovaného objektu je zřízeno parkoviště sloužící pro celý areál bývalého dolu 

Jan Maria (viz. studie z předmětu Ateliérová tvorba III.). 
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d) pěší a cyklistické stezky 

 

V areálu jsou navrženy zpevněné plochy pro automobily i pro pěší formou betonové dlažby. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Před začátkem výstavby bude na části staveniště, kde bude tělocvična provedena skrývka 

ornice, jež bude po dobu výstavby uložena na deponii ornice. Budou provedeny částečné 

bourací práce a základy těchto stěn budou ponechány a zasypány hlínou a následně budou 

provedeny výkopy pro nové základy objektu tělocvičny. V areálu DDM bude provedena 

parková úprava s vysazením nových dřevin různého vzrůstu. Pro část zahradničení bude 

proveden menší záhonek. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

Prostor areálu bude lemován listnatými stromy společně s tújemi. Stávající dřeviny budou 

v co největší možné míře zachovány. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Nejsou potřeba žádná biotechnická opatření. 

 

 

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

 

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

 

Ovzduší bude ovlivněno použitím tepelného čerpadla NIBE SPLIT – vzduch voda, sloužící 

jak k vytápění, tak k ohřevu teplé užitkové vody.  
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Stavba se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání 

vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci 

nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. 

Pro zvýšení procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný 

odpad. Bude se jednat především o běžný komunální odpad. 

 

b) vliv stavby 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. Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu ani k pozemkům 

určeným pro plnění funkce lesa. 

Rostliny ani živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivněni a 

ohroženi 

 

c) vliv stavby 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. 

 

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

jiných právních předpisů 

 

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

 

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

řád PVC DN 80 a elektrický rozvod NN nadzemní. Energie potřebná pro stavbu bude čerpána 

z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny přípojky. Po provedení přípojky NN, která 

bude ukončena v el. rozvaděči, bude možné elektrickou energii odebírat z tohoto zdroje. 

Z rozvaděče bude dále pokračovat dočasný stavební rozvod energie kolem samotné stavby. 

Po provedení vodovodní přípojky bude voda čerpána z tohoto zdroje. Přípojka bude ukončena 

ve vodoměrné šachtě. Řešené území bude napojeno na dosavadní obecní technickou 

infrastrukturu pomocí jednotlivých přípojek. Komunikace lze používat dopravními prostředky 

a mechanismy do hranice jejich únosnosti. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené 

zeminy, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti 

nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných 

k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí 

zhotovitel v rámci své dodávky. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Na území staveniště není bráněno přirozenému odtoku vod. Odvodnění hygienických zařízení 

staveniště bude odvedeno do stávajícího kanalizačního řádu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

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

budou napojeny také buňky pro obsluhu staveniště. Staveniště bude přístupné ze silnice III. 

třídy, která je mírně odkloněna oproti původnímu stavu a napojena na komunikaci ul. Slívova. 

Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s technickým 

dozorem investora a investorem, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí. Po skončení prací 

bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění 

včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

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

přípojky. Po provedení přípojky NN, která bude ukončena v el. rozvaděči, bude možné 

elektrickou energii odebírat z tohoto zdroje. Z rozvaděče bude dále pokračovat dočasný 

stavební rozvod energie kolem samotné stavby. Po provedení vodovodní přípojky bude voda 

čerpána z tohoto zdroje. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Řešené území bude 

napojeno na dosavadní obecní technickou infrastrukturu pomocí jednotlivých přípojek. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Jedná se o realizaci stavebních 

úprav v areálu bývalého dolu Jan Maria. Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení 

prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity 

dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů 

s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti 

staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, 

aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a 

udržovány. 

 

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

 

Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 

zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní 

prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny 
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a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška udává dodavateli povinnost udržovat na 

převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy 

na životní prostředí. Při vlastních stavebních úpravách v řešeném areálu nebude narušen 

veřejný zájem. 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle 

zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho 

nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). 

Areál bývalého dolu Jan Maria je památkově chráněn. Objekt není památkově chráněn. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

(dle přílohy č. II. a III. zák. č.114/1992 Sb.). 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-

biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a 

ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dřeviny, které budou zachovány na dotčeném pozemku, je nutné během stavebních prací 

ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při staveních pracích. 

Staveniště bude oploceno oplocením min. 2m na pevných a mobilních stojkách. V místě 

vjezdu a výjezdu bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro 

pěší. Oplocení staveniště bude zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou 

zástěnu ze strany staveniště poltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli.  

V rámci stavby budou prováděny demoliční práce v rozsahu dle projektové dokumentace. 

Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz. bod B.8 a) této souhrnné 

technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, PVC 

apod.). 

Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude skácen jeden listnatý strom z důvodu 

stáří. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Nejsou předmětem řešení. 
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g)maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a 

nařízení z nich vyplývající. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňující požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. V 1.NP je navržená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Rozměry vychází z požadavků vyhlášky pro rekonstrukce objektu. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Nejsou předmět řešení. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Nejsou předmětem řešení. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Nejsou předmětem řešení. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

 

Situační výkresy jsou umístěny v příloze. 

 

C.01 Architektonická situace (1:500) 

C.02 Koordinační situace (1:500) 

C.03 Vytyčovací výkres (1:500) 

 

 
 
 

 
         

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

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 

 

Jde o přestavbu stávajícího objektu na Dům dětí a mládeže s přístavbou tělocvičny. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor, ze kterého je přístupné i hlavní trojramenné 

schodiště pro přístup jak do suterénu, tak do 2.NP. Z hlavního vstupního prostoru je přístupná 

také hlavní horizontální komunikace. Dále se zde nachází kanceláře, místnosti kroužků a 

hygienické zázemí. Ze vstupního prostoru bude přístup také do zahrady přes terasu a také na 

galerii tělocvičny. Ve druhém nadzemním podlaží je snaha o maximální využití prostoru. Jsou 

zde dvě prostornější místnosti pro kroužky a jedna menší klubovna. Z jedné z větších 

místností je přístup na terasu. Komunikační prostor je zde minimální. 

Tělocvična je situována na výškové úrovni 1.PP hlavního objektu DDM. V 1.PP se nachází 

místnosti kroužků – klubovny a technická místnost. Samotná tělocvična má rozměry 

24,6x20,5m s rozměry hrací plochy 9x18m. Toto je oficiální rozměr volejbalového hřiště. 

Tato tělocvična bude ovšem sloužit k mnoha jiným sportovním využitím jako například 

basketbal, judo, florbal atd. Tělocvičnu bude též možno využívat na tanec nebo divadlo. Dále 

bude přístup na výhledovou část tělocvičny, která bude nad prostorami šaten a na kterou se 

bude možno dostat ze spojovacího schodiště mezi hlavním objektem DDM a tělocvičnou. 

Zázemí tělocvičny má oddělen čistý a nečistý provoz. Dále je zde nářaďovna sloužící zároveň 

jako sklad židlí nebo mobilního podia. 
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Funkční náplň 

 

Jedná se o asanaci a regeneraci stávajícího objektu, jehož hlavní funkcí bude Dům dětí a 

mládeže. V objektu se nachází výukové učebny, učebny kroužků, kanceláře vyučujících, 

zázemí. 

Činnost, která bude v objektu prováděna, bude zaměřena především na následující aktivity: 

výuka jazyků, učebna vaření, umělecká výroba, kreslení, pohybové činnosti a zahradnictví. 

Kapacitní údaje 

 

zastavěná plocha stávajícího objektu  340,64m
2
 

zastavěná plocha přistavené části  575,02m
2
 

zastavěná plocha sklad zahradnictví  104,35m
2
 

zastavěná plocha celkem:   1 020,01m
2
 

 

obestavěný prostor stávajícího objektu: 3 240,93m
3
 

obestavěný prostor přistavené části  4 655,45m
3
 

obestavěný prostor sklad zahradnictví 271,30m
3
 

obestavěný prostor celkem:   8 167,68m
3
 

 

užitná plocha stávajícího objektu:  693,04m
2
 

užitná plocha přistavené části:  634,88m
2
 

užitná plocha sklad zahradnictví  91,71m
2
 

užitná plocha celkem:    1 419,63m
2
 

 

kapacita DDM:    cca 100 dětí 

počet pracovníků    6 

 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 

Návrh přístavby tělocvičny ke stávajícímu objektu vychází z urbanistické kompozice řešení 

celého území. Stávající objekt má obdélníkový tvar o rozměrech cca 24x13m, s menšími 

úskoky na fasádě vlivem odlišných tlouštěk zdiva, tvořeného z cihel plných pálených, 

přístavba tělocvičny má obdélníkový charakter. Obě tyto části jsou spojeny tenkým 
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spojovacím krčkem, ve kterém se nachází spojovací schodiště. Obě tyto hlavní hmoty jsou 

zastřešeny sedlovou střechou. U stávající budovy pro účely DDM bude navrženo částečné 

bourání, zateplení fasády zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou (barva 

ZL1A podle vzorníku weber.color line) a sanace střešního pláště včetně nové střešní krytiny 

Bramac Alpská taška Classic Standard. Okna dřevěné euroookna opatřeny lazurovacím 

transparentním lakem, soklová omítka dekorační marmolitová (barva MAR2 0077 podle 

vzorníku weber.pas marmolit). Charakter přístavby vychází z charakteru stávající budovy. 

Konstrukce přístavby tělocvičny bude tvořena železobetonovými sloupy, na nichž jsou 

osazeny dřevěné lepené vazníky, mezi které jsou zapuštěny dřevěné lepené vaznice 

z lamelového dřeva, které jsou zároveň ztužidly. Opláštění tvoří sbíjené nosníky osazené na 

paždíky. Střešní plášť je dvouplášťový provětrávaný. Objekty zapadají do okolní zástavby a 

dotváří panoramatický pohled na areál bývalého dolu Jan Maria. Při návrhu rekonstruovaného 

domu byla zohledněna všechna hlediska. Byla akceptována bezprostřední návaznost na 

historický areál. 

Dům je starý cca 100 let, podle vizuálního posouzení byl rekonstruován, nová omítka stará 

cca 15 let. Architektonicky je rekonstrukce pojata šetrně. Hlavním záměrem je nepřetvářet 

stavbu a nedělat z ní úplně něco jiného. Hlavním cílem bylo ponechat stávající stavbu. Nové 

ztvárnění fasády napomůže záměru rekonstrukce v DDM. Rekonstrukce přispěje v mnoha 

ohledech životnosti stavby, ale i hygienickým a technickým podmínkám. 

Dispozice objektu je otevřená, jelikož zde byly snaha o maximální využití prostoru. Proto 

jsou jak v 2.NP, tak v 1.PP místnosti větších rozměrů. Tělocvična je řešena klasicky – hrací 

plocha, plocha šaten a sklady. 

 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a 

nařízení z nich vyplývající. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňující požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. V 1.NP je navržená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Rozměry vychází z požadavků vyhlášky pro rekonstrukce objektu. 
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Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Provoz zde je jednoduchý z důvodu jednoduchého členění půdorysu. Hlavní trojramenné 

schodiště je přístupné ze všech podlaží a jsou z něj snadno dostupné účelové místnosti. 

Provoz vychází z půdorysu stavby a je bezpečný. 

Jedná se o asanaci a regeneraci stávajícího objektu, jehož hlavní funkcí bude Dům dětí a 

mládeže. Nejedná se o výrobní objekt. V objektu se nachází výukové učebny, učebny 

kroužků, kanceláře vyučujících, zázemí. 

Činnost, která bude v objektu prováděna, bude zaměřena především na následující aktivity: 

výuka jazyků, učebna vaření, umělecká výroba, kreslení, pohybové činnosti a zahradnictví. 

Většina přístrojů jsou běžných rozměrů, jejich vlastnosti a rozmístění je dáno požadavky 

stavebníka a nejsou součástí stavebního řešení. 

 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Objekt je stávající zděný z cihel plných pálených. Stropní konstrukce v 1.NP je z dřevěná 

trámová, u nového schodiště železobetonová spřažená s ocelovými nosníky. V 1.PP je stropní 

konstrukce železobetonová spřažená s ocelovými nosníky. Strop ve 2.NP v podkroví je lehký, 

zavěšený na kleštinách. Tloušťky obvodového zdiva jsou různé (370mm, 460mm, 550mm, 

600mm, 700mm, 860mm, 880mm), stejně tak tloušťky vnitřního nosného zdiva (300mm, 

370mm, 530mm, 550mm, 600mm, 700mm, 730mm, 977mm). Jsou navrženy bourací práce 

jak v obvodovém tak vnitřním zdivu, přizdívky a dozdívky budou provedeny ze systému 

YTONG. Pro zajištění některých nosných stěn jsou nově vytvořeny železobetonové průvlaky 

pod tyto stěny. Nově navržené příčky budou ze systému YTONG tl.100mm. Je navrženo 

zateplení stávajícího objektu podle systému ETICS a to kamennou vlnou ROCKWOOL 

FASROCK ND tl.100mm s tenkovrstvou omítkou. V soklové části extrudovaným 

polystyrenem STYRODUR 2800 C, tl.100mm s marmolitovou omítkou. Zateplení bude 

provedeno na stávající omítku vápenocementovou. Vnitřní omítky budou nahrazeny omítkou 

Baumit Thermo Extra, tl. 20mm. Obklady v místnostech WC, kanceláře a kuchyně budou 

keramické, výška dle výkresové dokumentace. Podhledy v 1.NP budou odstraněny 

z estetických důvodu, dřevěné trámy opatřeny ochranným nátěrem na dřevo PLUS. Jsou 

navrženy nové skladby podlah se zachovanými nosnými stropními konstrukcemi. 

V místnostech 1.NP a 2.NP je navržena lehká podlaha s novou kročejovou izolací 
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ROCKWOOL STEPROCK HD a nášlapnou vrstvou dle účelu místnosti – keramická dlažba, 

laminát. V 1.PP je navržena nová hydroizolace a tepelná izolace s povrchovou úpravou 

z epoxidové pryskyřice. Podrobněji viz. výpis skladeb. Podkroví střechy je taktéž zatepleno a 

to systémem ROCKMIN PLUS, tl.200mm. Dále je navržena výměna stávající střešní krytiny 

za novou a to Bramac Classic Standard. U plochých střech, které jsou na některých částech 

objektu, je taktéž navržena sanace výměnou střešního souvrství s tepelnou izolací POLYDEK 

EPS 200 TOP. Základy jsou z prostého betonu, zůstanou zachovány beze změn a nebudou 

rekonstrukcí zásadně dotčeny. Při bourání některých částí stavby budou základy bouraných 

stěn ponechány v zemi a zasypány hlínou.  Nově bude vytvořena železobetonová vana pro 

založení výtahové šachty vyzděné ze systému YTONG, která bude zároveň kotvena do 

nového železobetonového stropu s ocelovými I profily. Skladba stropní konstrukce, podlahy 

na terénu, střešního pláště, skladby obvodových nosných stěn a další detaily viz. výkresová 

část.  

Vnitřní schodiště jsou nově navržena dvě, obě z bočních ocelových pilovitých profilů 

s dřevěnými nášlapy a obě trojramenná. 

Nově navržené výplně otvorů – okna budou z dřevěných europrofilů VEKRA NATURA 68 

se součinitelem prostupu tepla Uf=1,2W/m
2
K a s izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m

2
K. 

Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, materiál buk s obložkovou zárubní, stejně tak dveře 

vnitřní. 

Navržené izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů s modifikací typu SBS, parozábrany 

v části střechy z parotěsnících fólií. 

Konstrukce klempířské pozinkovaný plech (svody, žlaby, atd.), venkovní parapety pozink, 

konstrukce truhlářské a zámečnické viz. výpisy prvků. 

Konstrukce přístavby tělocvičny bude tvořena železobetonovými sloupy, na nichž jsou 

osazeny dřevěné lepené vazníky, mezi které jsou zapuštěny dřevěné lepené vaznice 

z lamelového dřeva, které jsou zároveň ztužidly. Opláštění tvoří sbíjené nosníky osazené na 

paždíky. Střešní plášť je dvouplášťový provětrávaný. 

Konstrukce objektu skladu zahradnictví je zděná z CPP s plochou střechou, střešní konstrukce 

tvořena dřevěnými trámovými stropy. Podrobněji neřešena. 
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Bezpečnost při užívání stavby 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 

fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř i v blízkosti stavby. 

Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým 

proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Prostory budovy jsou vybaveny protiskluznou úpravou podlahy, která zabezpečuje bezpečný 

pohyb osob v budově. Schodiště a k nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu 

s normovými doporučeními. Taktéž zábradlí okolo volného prostoru je řešeno s normovými 

doporučeními. 

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády 

č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento 

zákon je nutné dodržet i při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány 

s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a 

s vyhl.591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 

Při provádění veškerých stavebních prací bude dodržena vyhláška vyhl.591/2006 Sb. a 

362/2005 Sb. 

 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Z hlediska hygienického nejsou zvláštní požadavky na provoz. Zdrojem tepla v místnostech 

bude stěnový radiátor Revel typu R. 

Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny. Denní osvětlení je realizováno pomocí 

oken. Umělé osvětlení je realizováno soustavou elektrických lamp s různou technickou 

specifikací. Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru DN 80. 

Srážková voda je odváděna pomocí střešních žlabů okapového systému Bramac Stabicor – M. 

Jsou navrženy takové materiály, které nebudou závadné v uzavřených prostorách stavby. 

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a 

požadavky investora. V okolí stavby se nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či 

prašnosti. 
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace – popis řešení 

 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky. Dle požadavků na energetickou 

náročnost budov jsou vyměněna okna, obvodová stěna je zateplena, stejně tak i střecha. Při 

konstrukčním řešení se snažíme předejít vzniku tepelných mostů v konstrukci. 

Denní osvětlení je realizováno pomocí oken. Umělé osvětlení je realizováno soustavou 

elektrických lamp s různou technickou specifikací. 

V denních místnostech je dobré oslunění. 

Při provozu objektu nedochází k nadměrnému úniku hluku do okolí ani ke zvýšené hladině 

vibrací. 

 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

 

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. 

Pro vytápění objektu a ohřevu teplé užitkové vody je použito tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 

vzduch – voda, venkovní jednotka AMS 10-16 (970x370x1 300mm) umístěna na 

severovýchodní obvodové stěně, vnitřní jednotka HBS 16 (600x375x1 740mm) a externí 

ohřívač vody HEV 500 (760x876x1 740) jsou umístěny v technické místnosti S.06.  

Topným systémem bude stěnový radiátor Revel typu R. 

 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Inženýrsko – geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, spol. s r.o, 

Ing. Ladislav Polák. (e-mail: ladislav.polak@envirex.cz, tel.: 721 241 568). Bylo provedeno 

celkem 6 vrtů dle dohody se statikem. V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu. 

Nejsou požadována žádná speciální technická opatření protiradonové ochrany. 
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ochrana před bludnými proudy 

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

elektrochemické korozi. 

 

ochrana před technickou seizmicitou 

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

dynamických účinků zemětřesení. 

 

ochrana před hlukem 

Nepředpokládají se zvýšené hladiny vibrací ani hluku. Z tohoto důvodu nejsou učiněna žádná 

opatření.  

 

protipovodňová opatření 

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového území. Veškeré dešťové vody jsou nyní 

likvidovány zásakem do pozemku. Dešťové svody rekonstruovaného objektu budou napojeny 

na stávající rozvody areálové dešťové kanalizace. 

 

 

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. 

 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 

Jsou navrženy takové materiály, které nebudou závadné v uzavřených prostorách stavby. 

 

 

b) Výkresová část 

 

D.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 
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D.02 – PŮDORYS ZÁKLADŮ – NOVÝ STAV 1:50 

D.03 – PŮDORYS 1.PP – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.04 – PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV 1:50 

D.05 – PŮDORYS 1.NP – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.06 – PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV 1:50 

D.07 – PŮDORYS 2.NP – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.08 – PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV 1:50 

D.09 – ŘEZ A-A‘ – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.10 – ŘEZ A-A‘ – NOVÝ STAV 1:50 

D.11 – VÝKRES KONSTRUKCE STROPU V 1.NP – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ   

 PRÁCE) 1:50 

D.12 – VÝKRES KONSTRUKCE STROPU V 1.NP – NOVÝ STAV 1:50 

D.13 – VÝKRES KONSTRUKCE KROVU – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.14 – VÝKRES KONSTRUKCE KROVU – NOVÝ STAV 1:50 

D.15 – PŮDORYS STŘECHY – PŮVODNÍ STAV (BOURACÍ PRÁCE) 1:50 

D.16 – PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV 1:50 

D.17 – POHLED JIHOZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ – BOURACÍ PRÁCE A ZAZDĚNÍ 

 OTVORŮ 1:100 

D.18 – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A SEVEROZÁPADNÍ – BOURACÍ PRÁCE A 

 ZAZDĚNÍ OTVORŮ 1:100 

D.19 – POHLED JIHOZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV 1:100 

D.20 – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A SEVEROZÁPADNÍ – NOVÝ STAV 1:100 

D.21 – VÝPISY PSV 

D.22 – VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

D.23 – VIZUALIZACE OBJEKTU 

 

STAVEBNÍ DETAIL A – PŮDORYS ROHU OBVODOVÉ STĚNY 1:10 

STAVEBNÍ DETAIL B – ŘEZ OKENNÍM PARAPETEM 1:5 

STAVEBNÍ DETAIL C – ŘEZ ZÁKLADEM 1:10 

STAVEBNÍ DETAIL D – VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ V 1.PP 1:40 

STAVEBNÍ DETAIL E – VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ V 1.NP 1:40 

STAVEBNÍ DETAIL F – PŮDORYS VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1:20 
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c) Dokumenty podrobností 

Skladby konstrukcí viz. výkres č.D.22 a rozhodující detaily konstrukcí viz. výkres stavební 

detail A-F 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Neřešeno v projektové dokumentaci. 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Neřešeno v projektové dokumentaci. 

 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Neřešeno v projektové dokumentaci. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Neřešeno v projektové dokumentaci. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

 

Viz. Situační výkresy – výkres č.C.03 (1:500) 

 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

Neřešeno v projektové dokumentaci. 
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ZÁVĚR: 

 

 

Cílem a hlavním konceptem mé bakalářské práce bylo navrhnout Dům dětí a mládeže, aby co 

nejvíce vyhovovalo v souladu s požadovanými předpisy. Tento návrh jsem se snažil aplikovat 

do objektu, u kterého jsem respektoval jeho polohu vzhledem k zastavěnosti území, tak jeho 

účel. Mým cílem bylo podtrhnout vlastnosti této stavby, aby i nadále dobře zapadala do 

okolní zástavby a kontextu přírody. 
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Podlaha na terénu 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Omítka Baumit Thermo Extra  0,020       0,090  8,0 
   2  Zdivo CPP  0,370       0,800  121,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   4  Lepící hmota DEKKLEBER  0,015       0,570  20,0 
   5  Rockwool Fasrock  0,100       0,039  2,0 
   6  Stěrkový tmel DEKKLEBER  0,006       0,350  1350,0 
   7  weber.pas silikát  0,003       0,860  40,0 
 

 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 =   0,931 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 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: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Stěrkový tmel DEKKLEBER). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0101 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2316 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU 
 

 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  Epoxidové pryskyřice  0,004       0,200  10000,0 
   2  Betonová mazanina  0,072       0,270  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,120       0,037  3,0 
   5  Dekglass G200 S40  0,004       0,210  50000,0 
   6  Podkladní beton  0,150       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,45 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   STŘECHA 
 

 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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Rockmin PLUS  0,040       0,037  2,0 
   3  Parotěsná folie Bramac Membran  0,0001       0,160  16700,0 
   4  Rockmin PLUS  0,160       0,037  17,0 
   5  Záklop z prken  0,025       0,180  12,5 
   6  Bramac Fol  0,0002       0,350  6000,0 
 

 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). 
 

 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: 0,005 kg/m2,rok 
  (materiál: Bramac Fol). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,005 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1832 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3610 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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TECHNICKÉ LISTY VÝROBCŮ 
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