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Anotace 

Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

polyfunkčního domu v Opavě. 

Jedná se o pětipodlaţní stavbu, kde dvě nadzemní podlaţí jsou vymezeny jako komerční 

prostory a zbývající tři podlaţí obsahují bytové jednotky.  

Projektová dokumentace je zaloţena na studii stavebního objektu vycházející 

z urbanistické studie Horního náměstí v Opavě. 

Textová a výkresová část je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 pro provádění stavby. 

 

Klíčová slova: 

[Polyfunkční dům,   ŽB monolitický skelet, prodejní plochy,bytové jednotky, Opava, Horní 

náměstí] 

 

Annotation 

Task of this bachelor work is a copy of the detailed construction of a multifunctional building 

in Opava. 

It is a five-storey building, where two floors are designated as commercial space and the 

remaining three floors contain residential units. 

Project documentation is based on a study of the building structure based on the study of 

urban square in the Horní náměstí in Opava. 

Text and drawings of them in accordance with Decree No 499/2006 on the implementation of 

the building. 

 

Keywords: 

[Polyfunctional building, a monolithic reinforced concrete skeleton, sales area, apartment 

units, Opava, Horni namesti]   
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1. Úvod 

Výchozím prvkem architektonické studie, na níţ navazuje tato bakalářská práce řešením 

polyfunkčního domu, je obnovení historických ulic Pivovarská a Radniční. 

Vytvořením těchto ulic, které zanikly během 2. světové války, dojde  k usměrnění 

pohybu obyvatel a současně k propojení s ulicí Pekařská. Tímto by došlo k oţivení této ulice, 

která slouţí jako vhodný přístup pro pěší z Horního náměstí k zatím nevyuţitým stavebním 

parcelám. 

Dalším prvkem jsou výškové dominanty, které jsou tvořeny jiţ zmíněnou katedrálou 

Nanebevzetí Panny Marie a věţí radnice. Spojením těchto dvou bodů vzniká pomyslná linie, 

která bude vloţením třetího bodu přeměněna v „triangl“. Ve vrcholu nově vzniklého 

„trianglu“, bude vloţena třetí výšková dominanta, která bude vytvářet důstojný a kulturní 

prostor, který lze nazvat náměstím. 

Nové stavby budou řešeny jako blokové. Objekty na ulici Pivovarská, budou vybudovány 

v první etapě. Objekty na ulici Radniční, budou tvořeny rostlou zástavbou. 

Vymezené venkovní prostory a povrchové úpravy budou řešeny tak, aby nedocházelo ke 

vzniku negativního mikroklimatu. 

Vybudováním dvou ulic, dojde k oţivení a vyuţití dnes nepříliš estetického a 

nefunkčního prostoru současného parku, za obchodním domem Slezanka. Také vznikne přímé 

propojení z ulice Pivovarská na protilehlou ulici Pekařská, napříč Horním náměstím.  

Kříţením ulic Almuţnická a Popská s ulicemi Pivovarská a Radniční dojde ke vzniku 

nového prostoru „Náměstí“. „Náměstí“ bude umocněno vznikem odpovídající důstojné 

funkce (soud, eventuelně koncertní sál). Vloţením solitérního prvku, který bude svojí výškou  

submisivní vůči stávajícím historickým dominantám Horního náměstí a bude doplňovat jejich 

váţnost a důstojnost.  

Vznikající nové nebo se dotvářejí stávající jasně definované městské lineární prostory. 

Jsou to ulice Pivovarská a Radniční. [1] 
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2. Teoretická základna problematiky 

2.1. Historie města Opavy 

Město Opava náleţí ke starým sídelním územím. Z roku 1195 pochází také první písemná 

zpráva o existencí Opavy. Význam a postavení kupecké osady stvrdil městský statut, který 

získala někdy kolem roku 1215. Nedlouho poté, v roce 1224, byla vyhotovena listina, která 

poprvé hovoří o Opavě jiţ jako o městě. 

Jádro osídlení se koncentrovalo na křiţovatce obchodních cest v areálu Horního náměstí 

a rozšiřovalo se podél nich do ulice Mezi trhy a západní části Dolního náměstí. V prostoru 

Horního náměstí, v místech pozdější Hlásky, vznikl v roce 1327 kupecký dům, nejstarší 

obchodní centrum města. Ve městě byla od konce 13. století mincovna, na jejímţ místě byl v 

80. letech 20. století vybudován moderní hotel Koruna. 

Za třicetileté války byla Opava v roce 1626 bez boje vydána ţoldnéřům dánského krále, 

několikrát byla obsazena i Švédy. Velkou pohromu znamenal pro Opavu poţár v roce 1689. V 

roce 1625 byl do Opavy povolán jezuitský řád a o pět let později zde bylo zaloţeno jezuitské 

gymnázium. Při gymnáziu bylo v roce 1814 zaloţeno muzeum, dnes Slezské zemské 

muzeum, nejstarší na území českého státu. 

V oblasti průmyslu vzniklo několik převáţně textilních podniků. V roce 1825 byl 

vybudován pivovar, v polovině 19. století vznikly na Jaktařském předměstí dva cukrovary. V 

roce 1883 bylo v Opavě zaloţeno české gymnázium, v roce 1877 Matice opavská. Význam 

Opavy v 19. století podtrhlo i konání tzv. Opavského kongresu neboli také kongresu tzv. 

Svaté aliance v roce 1820, na němţ se sešli evropští panovníci 

Ve 2. světové válce bylo město osvobozeno ve dnech 22.–24. 4. 1945, avšak za velmi 

těţkých ztrát. Bylo zničeno téměř z jedné třetiny, nepracovala ani jediná továrna. 

Jiţ v říjnu 1945 zahájila činnost stálá profesionální česká scéna Slezského národního 

divadla v Opavě. V roce 1948 byl v Opavě zřízen Slezský studijní ústav, dnes součást 

Slezského zemského muzea.  

Na Ostroţné ulici, v budově postavené na místě rodného domu Petra Bezruče, byla v roce 

1956 otevřena expozice o básníkově ţivotě a díle. Od roku 1958 se na počest básníka koná 
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kaţdoročně v září kulturní festival Bezručova Opava. Dne 9. 7. 1991 schválila ČNR zřízení 

Slezské univerzity se sídlem v Opavě. [2] 

2.2. Občanská vybavenost  

Kultura: Slezské divadlo, Loutkové divadlo, Kino Mír, klub Mrkev, knihovna Petra Bezruče, 

OKO – Opavská kulturní organizace, Radnice na Horním náměstí, Fontána Zeměkoule, 

Blücherův palác, Matiční dům. 

Sakrální stavby: Katedrála Nanebevzetí panny Marie, Chrám sv. Ducha, Minoritský klášter,  

Kostel Sv. Alţběty, Kostel Sv. Jana Křtitele, Evangelický kostel, Kostel Sv. Vojtěcha, Kostel 

sv. Hedviky, Dominikánský kostel sv. Václava 

Školství:  6 mateřských školek, 1 vysoká škola, 15 středních škol, 14 základních škol, 3 

gymnázia. 

Sport a relaxace: Víceúčelová sportovní hala, zimní stadion, Městské lázně, tenisové 

centrum, městský stadion U koupaliště,  hřiště a další 

  

Obrázek 1- struktura občanské vybavenosti 
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3. Realizační dokumentace 

 

A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

a) identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům 

Umístění stavby:  Horní náměstí, ulice. Popská  

746 26 Opava  

Investor:    Statutární město Opava 

Horní náměstí 382/69 

746 26 Opava – Město     

Projektant:   Tomáš Břoušek 

Charakteristika stavby: Pětipodlaţní stavba, slouţící pro komerční účely a pro bydlení. 

1. NP a 2. NP je vymezeno pro obchodní plochy, zbývající 

podlaţí jsou určena pro bytové jednotky. 

Parcelní čísla:   256/3; 256/4; 256/2; 256/7; 256/1; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4 

Katastr:   Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 
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b) údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Území se nachází v centrální poloze města a jeho historické části. Po obnovení ulic 

Pivovarská a Pekařská dojde k opětnému oţivení a zapojení bloku do centrální zóny 

města. 

 

 širší vztahy 

Širší vztahy je nutno vnímat prostorově i časově.  

Z prostorového hlediska je poloha lokality mimořádná a je nedílnou součástí vnitřního  

města. Hlavní dominanty řešeného území tvoří katedrála Nanebevzetí Panny Marie, 

budova divadla a radnice. V severní části města, se nachází nevyuţité stavební parcely, 

které mají moţnost přímého napojení na dopravní komunikaci. Toto místo je ideální pro 

umístění komerčního objektu. Komunikační spojení tohoto prostoru a Horního náměstí, 

je umoţněno ulicí Pekařská 

Prostor vymezený mezi obchodním domem Slezanka a okolní zástavbou, slouţí 

v současné době jako městský park a zkratka pěších. 

Výškové dominanty řešeného území tvoří radnice a katedrála Nanebevzetí Panny 

Marie. [1] 

 

 stav v území  

Hlavní prostorová a objemovou změnou prošel prostor během 2. světové války. 

Některé stavby byly zdemolovány při bombardování nebo poţárech.  Jiné utrpěly 

nevratné poškození a musely být zdemolovány. Většina jich nebyla obnovena. Na místě 

několika měšťanských domů vznikl v 60. letech 20. století obchodní dům Slezanka. [1] 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 dopravní komunikace: Obsluţné místní komunikace 

Veškeré komunikace v řešeném území a v regulovaném území jsou navrţeny jako 

obsluţné komunikace C3: ul. Rybí trh a Matiční,  ul. Almuţnická příjezd k 

podzemním garáţím 
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 statická doprava  

V řešeném prostoru se nacházejí „divoká“ parkoviště. 

 Novým řešením se ruší:   

- 16 parkovacích stání na ul. Popská 

- 8 parkovacích stání na ul. Rybí trh 

 

 Elektrická energie: Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie. 

 Voda: V rámci výstavby bude provedena vodovodní přípojka z veřejného vodovodu. 

 Kanalizace: V rámci výstavby bude provedena přípojka do splaškové  kanalizace. 

 Radon z podloţí: Provedený průzkum prokázal nízké ohroţení pronikání radonu 

z podloţí. Nejsou proto potřeba speciální opatření. 

 Geologický průzkum:  Proveden zjednodušen průzkum. Do hloubky zakládání nebyla 

naraţena hladina spodní vody, podloţí tvoří štěrk jílovitý. 

 

d) informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Napojení, vodovodu, kanalizaci, plynu a elektrické energie, bude navrţeno a 

realizováno podle vyjádřeních správců sítě. 

 Regulativ území je splněn v plném rozsahu. 

e) informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Navrţené řešení plně vyhovuje všem poţadavkům ČSN 730540 
[3]

 Tepelná ochrana 

budov platná od 11/2002 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. 
[4]

 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
[5]

  o technických poţadavcích na výstavbu. 

Předpisy a normy BOZP 
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, je v souladu s územním plánem města 

Opavy a regulativy území. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 

v dotčeném území 

Stavba není podmíněna dokončením ţádných jiných staveb. Je pouze nutné provést 

navrţené přípojky elektrické energie nízkého napětí, vody a splaškové kanalizace před 

započetím uţívání stavby. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládá se zahájení stavby v 3/2012 a její ukončení 9/2013. Jednotlivé práce a 

postupy musí na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a  na jejich provádění 

bude dohlíţet stavbyvedoucí. Na stavbě bude pracovat současně více subdodavatelů. 

Bude ustanoven  koordinátor bezpečnosti práce. 

i) statistické údaje o stavbě, kubatury, orientační hodnota stavby 

Orientační náklady na stavbu  (bez DPH)   545 995 527 Kč 

Zastavěná plocha      3785,14 m
2
 

Obestavěný prostor      642347 m
3 

Podlahová plocha místností     2258,49 m
2 

Podlahová plocha garáţí     3053 m
2 

Plocha pozemku      4 731 m
2   

Procento zastavěnosti celkem     93 % 

 

Plochy místností:  

 

1. NP 

101 Průchod    54,91 m
2 

102 Prodejna    206,41 m
2
 

103 Prodejna    352,31 m
2
 

104 Schodiště    23,48 m
2
 

105 Schodiště    23,48 m
2
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106 Zádveří    2,22 m
2
 

107 WC zaměstnanci   2,35 m
2
 

108 Úklidová místnost   1,31 m
2
 

109 Denní místnost   20,3 m
2 

 

2. NP 

201 Prodejna    206,41 m
2
 

202 Prodejna    220,15 m
2
 

203 Zádveří    2,22 m
2
 

204 WC zaměstnanci   2,35 m
2
 

205 Úklidová místnost   1,31 m
2
 

206  Denní místnost   9,26 m
2
 

207 Galerie     21,49 m
2
 

208 Prodejna    104,12 m
2
 

209 Zádveří    2,22 m
2
 

210 WC zaměstnanci   2,35 m
2
 

211 Úklidová místnost   1,31 m
2
 

212 Denní místnost   6,10 m
2
 

213 Schodiště    23,48 m
2
 

214 Schodiště    23,48 m
2 

 

3. NP 

301 Chodba    7,86 m
2
 

302 Chodba    8,04 m
2
 

303 WC     2,84m
2
  

304 Loţnice    12,00 m
2
 

305 Koupelna    3,25 m
2
 

306 Obývací pokoj + kk   36,85m
2
 

307 Chodba    7,95m
2
 

308 WC     2,84 m
2
 

309 Loţnice    12,00 m
2
 

310 Koupelna    3,25 m
2
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311 Kuchyňský kout   11,28 m
2
 

312 Obývací pokoj   21,80 m
2
 

313 Zimní zahrada    13,80 m
2 

314 Chodba    7,86 m
2
 

315 WC     2,44 m
2
 

316 Loţnice    12,00 m
2
 

317 Koupelna    3,25 m
2
 

318 Kuchyňský kout   21,80 m
2
 

319 Obývací pokoj   6,76 m
2
 

320 Zimní zahrada    13,80 m
2
 

321 Chodba    8,04 m
2
 

322 WC     2,84m
2
  

323 Loţnice    12,00 m
2
 

324 Koupelna    3,25 m
2
 

325 Obývací pokoj + kk   36,85m
2
 

 

4. NP 

401 Chodba    7,86 m
2
 

402 Chodba    8,04 m
2
 

403 WC     2,84m
2
  

404 Loţnice    12,00 m
2
 

405 Koupelna    3,25 m
2
 

406 Obývací pokoj + kk   36,85m
2
 

407 Chodba    7,95m
2
 

408 WC     2,84 m
2
 

409 Loţnice    12,00 m
2
 

410 Koupelna    3,25 m
2
 

411 Kuchyňský kout   11,28 m
2
 

412 Obývací pokoj   21,80 m
2
 

413 Zimní zahrada    13,80 m
2 

414 Chodba    7,86 m
2
 

415 WC     2,44 m
2
 

416 Loţnice    12,00 m
2
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417 Koupelna    3,25 m
2
 

418 Kuchyňský kout   21,80 m
2
 

419 Obývací pokoj   6,76 m
2
 

420 Zimní zahrada    13,80 m
2
 

421 Chodba    8,04 m
2
 

422 WC     2,84m
2
  

423 Loţnice    12,00 m
2
 

424 Koupelna    3,25 m
2
 

425 Obývací pokoj + kk   36,85m
2
 

 

5. NP 

501 Chodba    7,86 m
2
 

502 Chodba    8,04 m
2
 

503 WC     2,84m
2
  

504 Loţnice    12,00 m
2
 

505 Koupelna    3,25 m
2
 

506 Obývací pokoj + kk   36,85m
2
 

507 Chodba    7,95m
2
 

508 WC     2,84 m
2
 

509 Loţnice    12,00 m
2
 

510 Koupelna    3,25 m
2
 

511 Kuchyňský kout   11,28 m
2
 

512 Obývací pokoj   21,80 m
2
 

513 Zimní zahrada    13,80 m
2 

514 Chodba    7,86 m
2
 

515 WC     2,44 m
2
 

516 Loţnice    12,00 m
2
 

517 Koupelna    3,25 m
2
 

518 Kuchyňský kout   21,80 m
2
 

519 Obývací pokoj   6,76 m
2
 

520 Zimní zahrada    13,80 m
2
 

521 Chodba    8,04 m
2
 

522 WC     2,84m
2
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523 Loţnice    12,00 m
2
 

524 Koupelna    3,25 m
2
 

525 Obývací pokoj + kk   36,85m
2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Staveniště bude vymezeno pouze na pozemcích investora. Staveniště bude zařízeno, 

uspořádáno a vybaveno příjezdovými komunikacemi pro dopravu materiálu tak, aby 

se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. Během výstavby nebude docházet k 

ohroţování a nadměrnému obtěţování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněţ 

nedojde k ohroţování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a podzemních vod. Během procesu výstavby nebude 

ţádným způsobem docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a poţárním zařízením. 

Hranice pozemku byly vytyčeny geodetem a důleţité body jsou  vyznačeny 

v terénu polními značkami. Hraniční body budou předány investorem dodavateli při 

předání pozemku ke stavbě. Výškové zaměření pozemku bylo provedeno odbornou  

geodetickou firmou. 

Veřejně přístupné prostory a pozemní komunikace, se pro staveniště budou pouţívat 

jen minimálně a to v nezbytně nutných případech. Vţdy po ukončení jejich uţívání, 

budou prostory co nejrychleji uvedeny do původního stavu. 

Na místě budoucího stavby, se provede sejmutí ornice tl. 400 mm. Ornice se uloţí na 

deponii a bude pouţita později pro zahradní úpravy pozemků. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Výchozím prvkem řešení, je obnovení historických ulic Pivovarská a Radniční. 

Vytvořením těchto ulic, které zanikly během 2. světové války, dojde  k usměrnění 

pohybu obyvatel a současně k propojení s ulicí Pekařská. Tímto by došlo k oţivení 

této ulice, která slouţí jako vhodný přístup pro pěší z Horního náměstí k zatím 

nevyuţitým stavebním parcelám. 
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Dalším prvkem jsou výškové dominanty, které jsou tvořeny jiţ zmíněnou 

katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a věţí radnice. Spojením těchto dvou bodů 

vzniká pomyslná linie, která bude vloţením třetího bodu přeměněna v „triangl“. Ve 

vrcholu nově vzniklého „trianglu“, bude vloţena třetí výšková dominanta, která bude 

vytvářet důstojný a kulturní prostor, který lze nazvat náměstím. 

Nové stavby budou řešeny jako blokové. Objekty na ulici Pivovarská, budou 

vybudovány v první etapě. Objekty na ulici Radniční, budou tvořeny rostlou 

zástavbou. 

Vymezené venkovní prostory a povrchové úpravy budou řešeny tak, aby 

nedocházelo ke vzniku negativního mikroklimatu. [1] 

c) stavebně-technické řešení 

 zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 400 mm a proveden výkop 

stavební jámy budoucího objektu. Při vnějším obvodě stavební jámy bude poloţena 

drenáţ z plastových perforovaných trubek vyvedená do drenáţních vsaků. Obsyp 

drenáţe bude proveden štěrkopískem fr. 8-32. 

Nejniţší úroveň základové spáry pod základem výtahové šachty v 1. SP,  je 

stanovena na kótě 

-4,450 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 258,2 m. n. m B.p.v, tj. úroveň nášlapné 

vrstvy 1.NP. 

Geologický průzkum byl proveden odbornou firmou a  byly zjištěny tyto vlastnosti: 

Třída těţitelnosti hornin je 4 - jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,0, IP ≥ 

17.  

Průzkumem bylo prokázáno, ţe ve hloubce zakládání stavby, nebylo naraţeno na 

hladinu spodní vody. 

Podloţí tvoří písčitý jíl. 

Po obvodě vzniklé stavební jámě, bude uloţena drenáţ z plastových perforovaných 

trubek obsypaných štěrkopískem frakce 8-32, vyvedená do vsakovací jímek. 

Radonový průzkum prokázal nízké ohroţení pronikání radonu z podloţí. Není proto 

nutné speciální opatření. 
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 základy 

Objekt je pod obvodovou stěnou a ztuţujícím  jádrem zaloţen na základových 

monolitických pásech. Sloupy budou zaloţeny na základových patkách. Základové 

konstrukce jsou provedeny z prostého betonu C25/30. 

Před betonáţí základových konstrukcí, je potřeba při spodním líci provést zemní 

jímací vedení FeZn 30x4mm s vývody. 

 svislé nosné konstrukce 

Jedná se o monolitický skeletový sloupový systém ztuţen ztuţujícími jádry. Sloupy 

jsou ţelezobetonové o rozměrech 400 x 400 mm. Zdivo výplňové bude provedeno 

z keramických tvárnic SUPERTHERM 40 P + D, o rozměrech 400 x 250 x 238 na 

MVC. 

Napojení výplňové konstrukce na ŢB skelet, bude provedeno pruţně. Obvodové 

zdivo bude dodatečně zaopatřeno tepelnou izolací RIGIPS EPS 100 S STABIL tl. 100 

mm. 

 vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou ţelezobetonové oboustranně vetknuté desky kříţem vyztuţené, tl. desky  

250 mm a tl. vetknutého věnce 250 mm.  

Výztuţ ŢB stropní desky se skrytými průvlaky, budou provedeny dle statického 

výpočtu, který zhotoví oprávněná osoba. 

 svislé nenosné konstrukce 

Budou provedeny jako montované sádrokartonové stěny.  Bude pouţito systému 

RIGIPS. Opláštění příček 2 x RB (A) 12,5 se zdvojenou ocelovou podkonstrukcí. 

Tloušťka minerální vlny 75mm. Výška příček 2600 mm. 

 Schodiště a výtah 

Schodišťová ramena jsou navrţena jako ţelezobetonová monolitická, uloţená na 

nosných stěnách stropní desce. 

  Mezipodesty a podesty jsou téţ ţelezobetonová. 

Skladba schodiště je ţelezobetonová deska, penetrace Mapei Primer S a lité teraso – 

Tezzo Tábor CID T5. 
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Výtah bude dodán firmou Schindler serie 3100, vnitřní rozměry kabiny 1100 x 

1400mm pro 8 cestujících o nosnosti 630kg. Rozměry šachty 1600 x 2100 mm. 

 konstrukce střešního pláště 

Nosnou část střechy tvoří stropní ţelezobetonové deska tl.200 mm.  

Spádovou vrstvu střechy bude tvořit vrstva pěnobetonu POROFLOW v tloušťce  25 

– 200 mm. Skladba střešního pláště nepochozí střechy je ALKORPAN 35176, 

FILTEK 300, EPS 100 S STABIL 200 mm GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 

spádová vrstva POROFLOW tl. 25 – 180 mm,  ŢB deska tl. 200mm, 

vápenocementová omítka BAUMIT MPI 25 tl. 10 mm. 

 tepelná izolace 

Veškeré konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem nebo zeminou do hloubky 1m, 

budou opatřeny tepelnou izolací tak, aby byly splněny tepelně technické poţadavky na 

výstavbu, normované hodnoty prostupu tepla a vzniku tepelných mostů. Toto opatření 

se týká obvodové konstrukce z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D, 

ţelezobetonových sloupů, podlahových a stopních konstrukcí oddělující prostory o 

různých teplotách vnitřního vzduchu. Dále střešní plášť, jehoţ skladba je navrţená a 

firmou DEK. K minimalizaci rizika vzniku tepelných mostů, je také zateplení ostění a 

parapetů extrudovaným polystyrenem. 

Všechny okenní prvky budou zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu 

tepla zasklením u těchto prvků výrobce uvádí1,1W/m²K. 

 

 zvuková a kročejová izolace 

Všechny skladby sádrokartonových příček RIGIPS splňují normované poţadavky na 

zvukovou pohodu.  

Masivní obvodový plášť jiţ svojí charakteristikou nevyţaduje dodatečné optření. 

Veškeré skladby podlah v obytných místnostech obsahují zvukovou izolaci RIGIPS 

FLOOR 4000 tl. 80mm.  

Vstupní dveře do bytových jednotek jsou zvukotěsné, aby bylo zabráněno přenosu 

zvuku ze společných komunikačních prostorů. 
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 izolace proti zemní vlhkosti 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna pouţitím asfaltového 

pásu Elastodek 40 special mineral. 

 podlahy 

Podlahy v garáţích budou ze skladby ŢB deska, Elastodek 40 Special Mineral, 

betonová mazanina (50 – 190mm), betonová deska, epoxidovaná stěrka ( Mapei 

Mapefloor 130 SL). 

Podlahy v místnostech pak budou ze skladby z ŢB deska, Elastodek 40 Special 

Mineral, Keramzitbeton a betonová deska. 

 vnější povrchové úpravy 

Vnější povrch obvodových konstrukcí je po provedení zateplení nejprve opatřen 

přednástřikem BAUMIT následně omítnut vnější omítkou BUMIT GRANOPOR šedé 

barvy ELITE 2397. 

 úpravy povrchů vnitřní 

Vyzdívané konstrukce se opatří vápenocementovou omítkou BAUMIT MPI 25 tl. 

10mm. 

V koupelnách a sociálních zařízeních, bude proveden obklad keramickou dlaţbou. 

Obklady vnitřních stěn u sociálních zázemích jsou navrţeny jako keramický obklad 

formát 200/200. 

 výplně okenních otvorů 

Budou pouţita hliníková  okna s vícekomorovými profily. Okna firmy JOSKO 

PROFORM a sestavy PASSIVECO 120. Všechny okenní prvky budou zaskleny 

izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla zasklením u těchto prvků výrobce 

uvádí1,1W/m²K.  Pro větší odolnost zasklení proti znečištění, bude pouţita folie HLF.  

Povrch rámů oken je hliníkový, barva RAL 7016 viz. výpis oken F.3.0.1 a F.3.0.2 

 výplně dveřních otvorů 

Vnitřní oddělující poţární prostor musí být protipoţární s poţadovanou poţární 

odolností. 
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Všechny interiérové dveře jsou provedeny  bez prahů splňující akustické poţadavky. 

Dveře a zárubně firmy JOSKO, jsou provedeny systémem BET MODERN PRADO 

V, BET MODERN PRADO A, BET MODERN PRADO I. Další specifikace dveří 

viz. výpis dveří F.4.0.1. a F.4.0.2.  

 klempířské výrobky 

Okenní parapety budou provedeny z taţených hliníkových okapních profilů šířky 

110mm barvy RAL 7016. 

Veškeré klempířské prvky na střeše jsou navrţeny z bezúdrţbového poplastovaného 

plechu LINDAB.  a ponechány v jeho přírodním odstínu. 

 zámečnické výrobky 

Zábradlí jsou navrţena z ocelových prvků. Schodišťová zábradlí jsou kotvená z boku 

do schodišťových ramen a navzájem jsou provařena pásovinou na plocho. Veškeré 

prvky budou natřeny grafitovou šedou  RAL 7024. 

Prosklená fasáda v obchodní části bude řešena pomocí systémů firmy Shüco FW 

50+. 

 denní osvětlení a větrání 

Ve všech pobytových místnostech je zajištěno přirozené osvětlení a větrání v souladu 

s předpisy.  

Odvětrání komerčních prostorů je přirozené, doplněné vzduchotechnikou. 

d) napojení stavby dopravní a technickou infrastrukturu 

 Elektrická energie: Objekt bude napojen elektrickou přípojkou nízkého napjetí 

v zemi. 

Rozvaděč bude umístěn v 1. SP objektu na veřejně přístupném místě. V rozvaděči 

budou instalovány elektroměry . 

 Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace. 

 Voda:  bude provedena vodovodní přípojka z veřejného vodovodu. 

 TUV:  Bude hrazena tepelným čerpadlem. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury 

Návrh vyuţívá veškerých moţností pro alokaci dopravy v klidu. Předpokládá se  

zřízení hromadných parkingů v  řešené lokalitě. Kapacita cca 400 parkovacích míst. 

Hromadné parkování v suterénu bloku A, B, C s vjezdem z ul. Almuţnické. 

f) vliv stavby na ţivotní prostředí 

Stavba neovlivňuje stav ţivotního prostředí přilehlé lokality. 

Ve stavbě nebudou umístěny ţádné technologie zvyšující nebo sniţující okolní 

teplotu ovzduší nebo podzemních vod. Nebude obsahovat ţádné zdroje 

technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. 

Přechodná hluková zátěţ při realizaci stavebních prací vzniká z pouţití stavební 

mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního 

klidu. 

g) řešení bezbariérové uţívání navazujících veřejně přístupných ploch 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
[6]  

 

h) průzkumy a měření 

Na pozemku byl provedený radonový průzkum, který prokázal nízké ohroţení 

pronikání radonu z podloţí. Není proto potřeba speciálního protiradonového  opatření. 

Dále byl proveden geologický průzkum, který prokázal, ţe ve hloubce zakládání, se 

nevyskytuje hladina podzemní vody. 

Podloţí tvoří štěrk jílovitý s průměrnou únosností. Není nutné provádět zvláštní 

opatření pro zakládání. 

i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby 

Zaloţení stavby bude vytýčeno oprávněním geodetem. V místě stavby byla vynesena 

relativní referenční síť, která plně postačuje zaměření stavby. Výškový relativní 

vztaţný bod byl stanoven a je patrný z výkresové části. Polohově je stavba zaměřena 

od hranic pozemku. 

j) členění stavby na jednotlivé objekty a provozní soubory 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. Inţenýrské objekty, které jsou budovány 

v rámci stavby, budou provedeny současně se stavebními objekty. 



27 

 

Provoz stavby nemá vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Řešený objekt je jeden dilatační úsek z celkové zástavby vymezenou ul. Pivovarní.  

Dilatace řešeného objektu B s objektem A, je řešena vzájemným vykonzolováním 

stropních konstrukcí. Vzniklá mezera bude vyplněna pruţnou hmotou a v podlahách 

bude spára zakryta dilatačními lištami systému MIGUA. Viz. projektová dokumentace 

Dilatace řešeného celku s objektem C, bude provedena zdvojením nosné stěny.  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

Při práci musí být dodrţována vyhláška č. 48/1982 Sb. 
[7]

 Českého úřadu bezpečnosti 

práce, normy, projektová dokumentace a technologické postupy. 

Speciální práce budou provádět osoby k tomu proškolené, nebo odborně způsobilé. 
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2. Mechanická odolnost 

Návrhy konstrukcí byly provedeny na podkladě statických výpočtu, které provedla 

autorizovaná osoba. Při stavbě je podmínečně nutné dodrţet profily, skladby a kvalitu 

materiálů nosných konstrukcí. 

a) zřícení stavby nebo její části 

Není předmětem řešení této práce. 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není předmětem řešení této práce. 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Není předmětem řešení této práce. 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Není předmětem řešení této práce. 

  

3. Poţární bezpečnost 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Hlavní nosné konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické. Všechny 

tyto konstrukce splňují poţadované vlastnosti danou pouţitým stavebním materiálem, 

rozměry průřezů. Není nutné další protipoţární opatření. 

b) omezení šíření a rozvoje ohně ve stavbě 

Jediná úniková cesta z vyšších pater stavby, je schodiště. Je řešena jako chráněná 

úniková cesta typu A. Je oddělena od ostatních částí budovy poţárně odolnou 

konstrukcí.  

Samostatné poţární úseky tvoří bytové jednotky, schodiště, komerční prostory  a 

podzemní garáţe. Od ostatních prostor jsou odděleny protipoţárními a kouřotěsnými 

dveřmi a masivními stěnami. 
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c) omezení šíření poţáru na sousední stavby 

Řešený objekt bude od ostatních objektů oddělen masivními stěnami. 

d) umoţnění evakuace osob a zvířat 

Evakuace osob z vyšších pater budovy tj. bytových jednotek, bude pomocí schodiště 

do zadního dvora, který vznikne vymezením projektovaného objektu a stávají 

zástavby domů.  

Evakuace osob z komerčních prostor bude na ulici Pivovarní a do zadního dvora. 

e) umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 

Je řešena poţárně-technickou zprávou. Konstrukce jsou navrţeny tak, aby byla 

zachovaná jejich poţární odolnost vyţadovaná předpisem. Současně je tak 

zabezpečeno rozšíření poţáru a zabráněno šíření kouře. Zásah poţárních jednotek je 

moţný ze zadní části objektu, který slouţí pro průjezd k zásobování Nové Slezanky. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Stavba svým charakterem podzemních garáţí neovlivní stav ţivotního prostředí dané 

lokality. Zamyšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí. 

Během realizace stavby vznikne odpad, který bude roztříděn po té odvezen a 

ekologicky uloţen na skládce. Jedná se o konkrétně o následující kategorii odpadu: 

 

KÓD       NÁZEV ODPADU         KAT. ODPADU    MÍSTO ZNEŠKODNĚNÍ 

17 05 01       zemina vytěţena s kameny      O    odvoz na skládku 

17 07 01       směsný stavební odpad           N    odvoz na skládku 

20 01 08       dřevo           O    odvoz na skládku 

20 03 01       směsný komunální dopad         N    odvoz na skládku 

 

5. Bezpečnost  uţívání 

Během realizace stavebního objektu a dále při uţívání dokončené stavby, je nutno 

dodrţovat níţe uvedené legislativní dokumenty. 
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Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
[7]

 o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích, v platném znění. 

Stroje musí být jištěny proti opětovnému spuštění při přechodné ztrátě napětí v síti. 

Zaměstnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpečit dodrţování Nařízení vlády 

č. 378 / 2001 Sb. 
[8]

, kterým se stanoví „Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“. 

K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
[9]

 - Bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 

11/2002 Sb. 
[10]

  - Umístění bezpečnostních značek. 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba  zajišťuje, aby 

hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohroţuje zdraví, 

zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících 

pozemcích a stavbách. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Obvodový plášť, střecha a podlahy mají takové skladby, které splňují normou 

stanovené poţadavky na prostup tepla. 

8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Části stavby, které slouţí veřejnosti jako komerční plochy, jsou v souladu s vyhláškou 

369/2001 Sb. Osoby s omezenou schopností pohybu, můţou pro vyrovnání výškových 

rozdílů pouţít veřejně přístupné výtahy. Vstup do bytových jednotek je řešen 

bezbariérově se samostatným výtahem. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V blízkosti navrhované stavby se nenachází ţádné škodlivé vlivy prostředí. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě 

stavby se předpokládá vyuţití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva ve městě. 

11. Inţenýrské sítě 

a) odvodnění území, zneškodnění odpadních vod 

Dešťová voda z komunikací, je odvedena do dešťových vpustí a odtud do kanalizace. 

Dešťová voda ze střechy objektu, bude svedena do vpustí a posléze do jednotné 

kanalizace. 

Odpadní voda vyprodukovaná uţivateli stavby, bude odvedena pomocí projektované 

přípojky odpadní kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Stavba bude napojena na vodovodní řad, který prochází pod Horním náměstím. 

Vodovodní soustava bude umístěna v technické místnosti v 1.SP, kde bude rovněţ 

docházet k ohřevu vody pro celou stavbu. 

Funkce, pro které bude slouţit tato stavba, nevyţaduje ţádné speciální poţadavky na 

potřebu vody. 

c) zásobování energiemi 

V boční části stavby (u dvora),  se nachází trafostanice, do které je moţno napojení 

rozvodné skříně, která bude slouţit pro zásobování el. energií po  provádění 

stavebních prací. 

d) řešení dopravy 

Pozemek je přímo napojen na dopravně obsluţnou komunikaci (ul. Popská). 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

V současné době, je komunikace provedena jako asfaltová silnice. Nepoţaduje 

zvláštní úpravy. Oprava komunikací je řešena jako samostatná etapa aţ po dokončení 

stavby projektovaného objektu. 
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f) elektronická komunikace 

Objekt bude napojen na telekomunikační přípojku dle poţadavků jejího provozovatele. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V projektu se neuvaţuje s instalací technologických zařízení v objektu stavby. 
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C. Situace stavby 

 

a) situace širších vztahů 

Širší vztahy je nutno vnímat prostorově i časově.  

Z prostorového hlediska je poloha lokality mimořádná a je nedílnou součástí vnitřního  

města. Hlavní dominanty řešeného území tvoří katedrála Nanebevzetí Panny Marie, 

budova divadla a radnice. V severní části města, se nachází nevyuţité stavební parcely, 

které mají moţnost přímého napojení na dopravní komunikaci. Toto místo je ideální 

pro umístění komerčního objektu. Komunikační spojení tohoto prostoru a Horního 

náměstí, je umoţněno ulicí Pekařská 

Prostor vymezený mezi obchodním domem Slezanka a okolní zástavbou, slouţí 

v současné době jako městský park a zkratka pěších. 

Výškové dominanty řešeného území tvoří radnice a katedrála Nanebevzetí Panny 

Marie. 

V okolí dotčených pozemků nejsou evidována ţádná bezpečnostní, hluková ani 

ochranná pásma. [1] 

 

b) koordinační situace 

Viz. výkres - C.1.0.1 koordinační situace  

c) souhrnné technologické schéma 

Schéma není řešeno, protoţe ho tato stavba a její charakter nevyţaduje. 

d) návrh vytyčovací sítě 

K vytyčení stavby je vyuţito dvou statických bodů, které nebudou nějak dotčeny 

stavbou.  

Viz. výkres – C.1.02 vytyčovací plán. 
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D. Dokladová část 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Během projektování stavby probíhala spolupráce s Ing. arch Janem Zelinkou a Ing. 

arch Tomášem Bindrem. Byly poskytnuty tyto informace: 

 Regulační plán 

 Územní plán 

 Technická mapa města Opavy 

 Polohopis a výškopis 

 Kopie projektových dokumentací skutečného provedení sousedních a dotčených 

objektů 

b) průkaz energetické náročnosti budovy 

Bude zpracován způsobilým dodavatelem. 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

1. Technická zpráva 

a) informace o rozsahu staveniště, úpravách, oplocení, příjezdu a přístupu na 

staveniště 

Pozemky ovlivněné stavbou, se nachází v centru města Opavy. Jedná se o parcely 

256/3; 256/4; 256/2; 256/7; 256/1; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4. V současné době se na 

místě stavby nachází obchodní centrum Slezanka a věţová administrativní budova. 

Z druhé strany stavba sousedí se zástavbou domů. Příjezd na pozemek je moţný 

z ulice Popská. Rovněţ po této komunikaci bude probíhat zásobování projektovaného 

objektu. Řešit příjezd na stavební pozemek z Horního náměstí z důvodu dopravního 

omezení, není moţný. Po dobu realizace výstavby bude zamezen přístup na staveniště 

osobám k tomu nepovolaným, po celém obvodě staveniště neprůhledné oplocení do 

výšky 1,8m. Toto oplocení bude po dokončení stavby odstraněno. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

V blízkosti staveniště se nachází vedení jednotné kanalizace, plynu a nízkého napětí. 

Viz výkres koordinační situace C.1.01. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště 

Rozvody elektrické energie je moţno řešit pomocí kabelů vedených po terénu. Musí 

být však chráněny před mechanickým poškozením, zejména pojezdem nákladcích 

automobilů a jiných zařízení. 

Rozvody vody budou vedené ve vysokotlakých hadicích. Musí být rovněţ chráněny 

před mechanickým poškozením, zvláště pojezdem automobilů. 

Odvedení dešťové vody je moţno provést pomocí trativodu vyspárovaného do 

kanalizační přípojky. 

Vše bude upřesněno a zajištěno dodavatelem stavby. 

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

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Po dobu realizace výstavby bude zamezen přístup na staveniště osobám k tomu 

nepovolaným, po celém obvodě staveniště neprůhledné oplocení do výšky 1,8m. Toto 
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oplocení bude po dokončení stavby odstraněno. Část stavby uţívaná veřejnosti je 

řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001Sb.
 [3]

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

V současné době se na místě staveniště nachází komunikace pro pěší a park. Tyto 

části budou veřejnosti znepřístupněny. Nejedná se však o ţádný hlavní pěší tah. 

V průběhu realizace stavby, bude staveniště opatřené oplocením do výšky 1,8m. Ze 

všech přístupných směrů na staveniště, budou umístěny informační cedule zakazující 

vsup nepovolaným osobám a bezpečnosti provozu. Hlavní brána bude umístěna u 

průniku obsluţné komunikace staveniště a ul. Popská. Brána bude provedena jakou 

dvojkřídlová o celkové šířce 5m. 

f) řešení zařízení staveniště 

Staveniště bude připojeno na inţenýrskou a dopravní infrastrukturu. Bude obsahovat 

skládku a stavební výtah. Bude zde zřízeno sociální zařízení pro pracovníky, šatny, 

kancelář stavbyvedoucího. Vše bude provedeno pomocí mobilních buňek. 

Dočasná komunikace na staveništi bude provedena ze ţelezobetonových panelů. Po 

dokončení stavby bude odstraněna.  

Vše upřesní a zajistí dodavatel stavby. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 

V místě stavby se nebudou nacházet stavby vyţadující ohlášení. 

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

zdraví 

Při realizaci musí být zhotovitelem stavby dodrţována vyhláška o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci. Musí také dodrţovat normy,  technologické postupy, 

postupovat podle ověřené projektové dokumentace. Úkony vyţadující zvláštní 

způsobilost, musí provádět osoby k těmto pracím proškolené, či jinak odborně 

způsobilé. 

i) podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 

Během výstavby, je dodavatel povinen pravidelně odváţet odpadní stavební 

materiály na nejbliţší řízenou skládku dle příslušných předpisů. 
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j) orientační lhůty výstavby 

Realizace objektu se předpokládá v délce trvání 2,5 roku. Investor do smlouvy o dílo 

uvede datum zahájení a ukončení stavby 

 

2. Výkresová část 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení 

staveniště 

Doplní dodavatel stavby. 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění staveniště 

Doplní dodavatel stavby. 

  



38 

 

F. Dokumentace stavby 

 

1. Pozemní objekty 

 

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1.  Technická zpráva 

a) účel objektu 

Pětipodlaţní stavba, slouţící pro komerční účely a pro bydlení. 1. NP a 2. NP je 

vymezeno pro obchodní plochy, zbývající podlaţí jsou určena pro bytové jednotky. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a urbanistické řešení 

Výchozím prvkem řešení, je obnovení historických ulic Pivovarská a Radniční. 

Vytvořením těchto ulic, které zanikly během 2. světové války, dojde  k usměrnění 

pohybu obyvatel a současně k propojení s ulicí Pekařská. Tímto by došlo k oţivení 

této ulice, která slouţí jako vhodný přístup pro pěší z Horního náměstí k zatím 

nevyuţitým stavebním parcelám. 

Dalším prvkem jsou výškové dominanty, které jsou tvořeny jiţ zmíněnou katedrálou 

Nanebevzetí Panny Marie a věţí radnice. Spojením těchto dvou bodů vzniká pomyslná 

linie, která bude vloţením třetího bodu přeměněna v „triangl“. Ve vrcholu nově 

vzniklého „trianglu“, bude vloţena třetí výšková dominanta, která bude vytvářet 

důstojný a kulturní prostor, který lze nazvat náměstím. 

Nové stavby budou řešeny jako blokové. Objekty na ulici Pivovarská, budou 

vybudovány v první etapě. Objekty na ulici Radniční, budou tvořeny rostlou 

zástavbou. 

Vymezené venkovní prostory a povrchové úpravy budou řešeny tak, aby 

nedocházelo ke vzniku negativního mikroklimatu. [1] 
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c) kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Orientační náklady na stavbu  (bez DPH)   545 995 527 Kč 

Zastavěná plocha      3785,14 m
2
 

Obestavěný prostor      642347 m
3 

Podlahová plocha místností     2258,49 m
2 

Podlahová plocha garáţí     3053 m
2 

Plocha pozemku      4 731 m
2   

Procento zastavěnosti celkem     93 % 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu 

 zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 400 mm a proveden výkop 

stavební jámy budoucího objektu. Při vnějším obvodě stavební jámy bude poloţena 

drenáţ z plastových perforovaných trubek vyvedená do drenáţních vsaků. Obsyp 

drenáţe bude proveden štěrkopískem fr. 8-32. 

Nejniţší úroveň základové spáry pod základem výtahové šachty v 1. SP,  je 

stanovena na kótě -4,450 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 258,2 m. n. m B.p.v, tj. 

úroveň nášlapné vrstvy 1.NP. 

Geologický průzkum byl proveden odbornou firmou a  byly zjištěny tyto vlastnosti: 

Třída těţitelnosti hornin je 4 - jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,0, IP ≥ 

17. Průzkumem bylo prokázáno, ţe ve hloubce zakládání stavby, nebylo naraţeno na 

hladinu spodní vody. 

Podloţí tvoří písčitý jíl. 

Po obvodě vzniklé stavební jámě, bude uloţena drenáţ z plastových perforovaných 

trubek obsypaných štěrkopískem frakce 8-32, vyvedená do vsakovací jímek. 

Radonový průzkum prokázal nízké ohroţení pronikání radonu z podloţí. Není proto 

nutné speciální opatření. 
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 základy 

Objekt je pod obvodovou stěnou a ztuţujícím  jádrem zaloţen na základových 

monolitických pásech. Sloupy budou zaloţeny na základových patkách. Základové 

konstrukce jsou provedeny z prostého betonu C25/30.  

Před betonáţí základových konstrukcí, je potřeba při spodním líci provést zemní 

jímací vedení FeZn 30x4mm s vývody. 

 svislé nosné konstrukce 

Jedná se o skeletový sloupový systém ztuţen ztuţujícími jádry. Sloupy jsou 

ţelezobetonové o rozměrech 400 x 400 mm. Zdivo výplňové bude provedeno 

z keramických tvárnic SUPERTHERM 40 P + D, o rozměrech 400 x 250 x 238 na 

MVC. Napojení výplňové konstrukce na ŢB skelet, bude provedeno pruţně. 

Obvodové zdivo bude dodatečně zaopatřeno tepelnou izolací RIGIPS EPS 100 

S STABIL tl. 100 mm. 

 vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou ţelezobetonové oboustranně vetknuté desky kříţem vyztuţené, tl. desky  

250 mm a tl. vetknutého věnce 250 mm.  

Výztuţ ŢB stropní desky se skrytými průvlaky, budou provedeny dle statického 

výpočtu, který zhotoví oprávněná osoba. 

 svislé nenosné konstrukce 

Budou provedeny jako montované sádrokartonové stěny.  Bude pouţito systému 

RIGIPS. Opláštění příček 2 x RB (A) 12,5 se zdvojenou ocelovou podkonstrukcí. 

Tloušťka minerální vlny 75mm. Výška příček 2600 mm. 

 schodiště 

Schodišťová ramena jsou navrţena jako ţelezobetonová monolitická, uloţená na 

nosných stěnách stropní desce. 

  Mezipodesty a podesty jsou téţ ţelezobetonová. 

Skladba schodiště je ţelezobetonová deska, penetrace Mapei Primer S a lité teraso – 

Tezzo Tábor CID T5. 
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Výtah bude dodán firmou Schindler serie 3100, vnitřní rozměry kabiny 1100 x 

1400mm pro 8 cestujících o nosnosti 630kg. Rozměry šachty 1600 x 2100 mm. 

 konstrukce střešního pláště 

Nosnou část střechy tvoří stropy, které jsou ţelezobetonové 2000 mm a tl. 

vetknutého věnce 250 mm. Spádovou vrstvu střechy bude tvořit vrstva pěnobetonu 

POROFLOW v tloušťce  25 – 200 mm. Skladba střešního pláště nepochozí střechy je 

ALKORPAN 35176, FILTEK 300, EPS 100 S STABIL 200 mm GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL, spádová vrstva POROFLOW tl. 25 – 180 mm,  ŢB deska tl. 

200mm, vápenocementová omítka BAUMIT MPI 25 tl. 10 mm. 

 tepelná izolace 

Veškeré konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem nebo zeminou do hloubky 1m, 

budou opatřeny tepelnou izolací tak, aby byly splněny tepelně technické poţadavky na 

výstavbu, normované hodnoty prostupu tepla a vzniku tepelných mostů. Toto opatření 

se týká obvodové konstrukce z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D, 

ţelezobetonových sloupů, podlahových a stopních konstrukcí oddělující prostory o 

různých teplotách vnitřního vzduchu. Dále střešní plášť, jehoţ skladba je navrţená a 

firmou DEK. K minimalizaci rizika vzniku tepelných mostů, je také zateplení ostění a 

parapetů extrudovaným polystyrenem. 

Všechny okenní prvky budou zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu 

tepla zasklením u těchto prvků výrobce uvádí1,1W/m²K. 

 zvuková a kročejová izolace 

Všechny skladby sádrokartonových příček RIGIPS splňují normované poţadavky na 

zvukovou pohodu.  

Masivní obvodový plášť jiţ svojí charakteristikou nevyţaduje dodatečné opatření. 

Veškeré skladby podlah v obytných místnostech obsahují zvukovou izolaci RIGIPS 

FLOOR 4000 tl. 80mm.  

Vstupní dveře do bytových jednotek jsou zvukotěsné, aby bylo zabráněno přenosu 

zvuku ze společných komunikačních prostorů. 
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 izolace proti zemní vlhkosti 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna pouţitím asfaltového 

pásu Elastodek 40 special mineral. 

 podlahy 

P1- Podlaha  - garáţe 

- Epoxidová stěrka 

- Ţb deska tl. 150mm 

- Elastodek 40 special mineral 

- Vodě nepropustný beton C30/37 

- Štěrkopískový násyp hutněný na 2,5MPa 

- Rostlý terén 

P2 - Podlaha – podesta 

- Pochozí vrstva – lité teraco (TEZO Tábor – CID 75) 

- Betonový potěr (BAUMIT potěr E225) + KARI síť 4/150/150 

- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 150mm 

- Vápenocementová omítka (BAUMIT MPI 25) tl. 10mm 

P3 – Podlaha - obchodní jednotky 

- Nášlapná vrstva – keramická dlaţba (RAKO TAURUS) – tl. 9mm 

- Lepidlo na dlaţbu (MAPEI KARAFLEX) tl. 6mm 

- Penetrace (MAPEI PRIMER S) 

- Anhydrid (BAUMIT potěr CSFE 225) tl. 75mm 

- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Kročejová izolace (RIGIPS FLOOR 4000) tl. 80mm 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 250mm 

P4 – Podlaha – koupelny a WC 

- Nášlapná vrstva – keramická dlaţba (RAKO TAURUS) – tl. 9mm 

- Lepidlo na dlaţbu (MAPEI KARAFLEX) tl. 6mm 

- Hydroizolační stěrka (MAPEI ORIMER S) tl. 6mm 

- Betonový potěr (BAUMIT potěr E225) + KARI síť 4/150/150 
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- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Kročejová izolace (RIGIPS FLOOR 4000) tl. 80mm 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 250mm 

- Vápenocementová omítka (BAUMIT MPI 25) tl. 10mm 

 

P5 – Podlaha – Obytné místnosti a šatna 

- Laminátová podlaha (KRONOSPAN KRONOFIX) tl. 8mm 

- Kročejová izolace -  MIRELON tl. 2mm 

- Betonový potěr (BAUMIT potěr E225) + KARI síť 4/150/150 

- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Kročejová izolace (RIGIPS FLOOR 4000) tl. 80mm 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 250mm 

- Vápenocementová omítka (BAUMIT MPI 25) tl. 10mm 

P6 – Podlaha – Obytné místnosti a šatna 

- Nášlapná vrstva – keramická dlaţba (RACO OBJECT) tl. 9mm 

- Lepidlo na dlaţbu (MAPEI KARAFLEX) tl. 6mm 

- Hydroizolační stěrka (MAPEI ORIMER S) tl. 6mm 

- Betonový potěr (BAUMIT potěr E225) + KARI síť 4/150/150 

- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Kročejová izolace (RIGIPS FLOOR 4000) tl. 80mm 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 250mm 

P7 - Podlaha – společné prostory 

- Pochozí vrstva – lité teraco (TEZO Tábor – CID 75) 

- Betonový potěr (BAUMIT potěr E225) + KARI síť 4/150/150 

- Separační vrstva (BAUMIT separační folie PE) 

- Ţelezobeton C25/30 tl. 250mm 

- Vápenocementová omítka (BAUMIT MPI 25) tl. 10mm 

 vnější povrchové úpravy 

Vnější povrch obvodových konstrukcí je po provedení zateplení nejprve opatřen 

přednástřikem BAUMIT následně omítnut vnější omítkou BUMIT GRANOPOR šedé 

barvy ELITE 2397. 
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 úpravy povrchů vnitřní 

Vyzdívané konstrukce se opatří vápenocementovou omítkou BAUMIT MPI 25 tl. 

10mm. 

V koupelnách a sociálních zařízeních, bude proveden obklad keramickou dlaţbou. 

Obklady vnitřních stěn u sociálních zázemích jsou navrţeny jako keramický obklad 

formát 200/200.  

 výplně okenních otvorů 

Budou pouţita hliníková  okna s vícekomorovými profily. Okna firmy JOSKO 

PROFORM a sestavy PASSIVECO 120. Všechny okenní prvky budou zaskleny 

izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla zasklením u těchto prvků výrobce 

uvádí1,1W/m²K.  Pro větší odolnost zasklení proti znečištění, bude pouţita folie HLF.  

Povrch rámů oken je hliníkový, barva RAL 7016 

Viz. výpis oken F.3.0.1. a F.3.0.2 

 výplně dveřních otvorů 

Vnitřní oddělující poţární prostor musí být protipoţární s poţadovanou poţární 

odolností. 

Všechny interiérové dveře jsou provedeny  bez prahů splňující akustické poţadavky. 

Dveře a zárubně firmy JOSKO, jsou provedeny systémem BET MODERN PRADO 

V, BET MODERN PRADO A, BET MODERN PRADO I. Další specifikace dveří 

viz. Výpis dveří F.4.0.1. a F.4.0.2. 

 klempířské výrobky 

Okenní parapety budou provedeny z taţených hliníkových okapních profilů šířky 

110 mm barvy RAL 7016. 

Veškeré klempířské prvky na střeše jsou navrţeny z bezúdrţbového poplastovaného 

plechu LINDAB. 

 zámečnické výrobky 

Zábradlí jsou navrţena z ocelových prvků. Schodišťová zábradlí jsou kotvená z boku 

do schodišťových ramen a navzájem jsou provařena pásovinou na plocho. Veškeré 

prvky budou natřeny grafitovou šedou  RAL 7024. 
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Prosklená fasáda v obchodní části bude řešena pomocí systémů firmy Shüco FW 

50+. 

 denní osvětlení a větrání 

Ve všech pobytových místnostech je zajištěno přirozené osvětlení a větrání v souladu 

s předpisy.  

Odvětrání komerčních prostorů je přirozené, doplněné vzduchotechnikou. 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré konstrukce, které jsou ve styku s exteriérem nebo zeminou do hloubky 1m, 

budou opatřeny tepelnou izolací tak, aby byly splněny tepelně technické poţadavky na 

výstavbu, normované hodnoty prostupu tepla a vzniku tepelných mostů. Toto opatření 

se týká obvodové konstrukce z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D, 

ţelezobetonových sloupů, podlahových a stopních konstrukcí oddělující prostory o 

různých teplotách vnitřního vzduchu. Dále střešní plášť, jehoţ skladba je navrţená a 

firmou DEK. K minimalizaci rizika vzniku tepelných mostů, je také zateplení ostění a 

parapetů extrudovaným polystyrenem. 

Všechny okenní prvky budou zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu 

tepla zasklením u těchto prvků výrobce uvádí1,1W/m²K. 
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 Podlaha v obchodech – P3 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   podlaha v obchodech 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlaţba keramická  0,009       1,010  200,0 

   2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,006       0,570  20,0 

   3  Stomix AlfaFORM SCE  0,035       0,780  45,0 

   4  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 

   5  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

   6  Isover 73 T  0,040       0,039  1,3 

   7  Ţelezobeton 2  0,250       1,580  29,0 

 

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

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,841 
  

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

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

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  Poţadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,69 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  Poţadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,07 C 

  dT10 > dT10,N ... POŢADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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 Podlaha v obytných místnostech – P6 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha v obytných místnostech 

 

 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  Podlahové linoleum  0,008       0,170  1000,0 

   2  Ethafoam  0,002       0,041  4000,0 

   3  Ţelezobeton 2  0,080       1,580  29,0 

   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

   5  Rigips Rigifloor 4000  0,040       0,045  30,0 

   6  Ţelezobeton 2  0,250       1,580  29,0 

 

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

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,832 
  

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

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

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  Poţadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,73 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
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  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,012 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips Rigifloor 4000). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,012 kg/m2,rok 
 

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

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3386 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

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

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 Podlaha obytných místností nad průchodem – P10 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha obytných místností nad průchodem 

 

 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  Podlahové linoleum  0,008       0,170  1000,0 

   2  Ethafoam  0,002       0,041  4000,0 

   3  Ţelezobeton 2  0,080       1,580  29,0 

   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

   5  Rigips Rigifloor 4000  0,040       0,045  30,0 

   6  Ţelezobeton 2  0,250       1,580  29,0 

   7  Rockwool Fasrock  0,200       0,045  2,0 

   8  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 

 

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

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

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

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

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 

  zóna č. 1: 0,130 kg/m2,rok (materiál: Foalbit). 

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

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

  Kond.zóna č. 1: Max. mnoţství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0600 kg/m2 

   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŢADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 Obvodový plášť – zateplený ţb sloup – S1, S2, S3 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  39,1 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Ţelezobeton 2  0,400       1,580  29,0 

   2  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 

 

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

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,688+0,000 = 0,688 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  

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

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

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

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

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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f) způsob zaloţení objektu 

Konstrukce základů je navrţena pod sloupy jako patky z prostého betonu. Základy 

pod zdmi jsou řešeny jako základové pásy z prostého betonu. 

g) vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí 

Objekt  neovlivní stav ţivotního prostředí dané lokality. 

Objekt neobsahuje ţádné technologie zvyšující nebo sniţující okolní teplotu ovzduší 

nebo podzemních vod. Neobsahuje téţ ţádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. 

Objekt téţ nemá ţádné negativní vlivy na obyvatelstvo. 

h) dopravní řešení 

Zásobování projektovaného objektu bude řešeno napojením na komunikaci ul. 

Popská. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí 

V okolí objektu nejsou registrovány ţádné škodlivé vlivy prostředí. 

j) dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

V projektu jsou dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. 

[5]
, o technických poţadavcích na stavby  a normativní předpisy závazné touto 

vyhláškou. 

Jedná se splnění normativních předpisů nap . na minimální světlé výšky, proslunění, 

denní a umělé osvětlení, větrání, vytápění, nakládání s odpady, zneškodnění 

odpadních vod, počet a velikost hygienického zázemí, ochrany proti hluku a 

vibracím, atd. 

  



52 

 

4. Závěr 

Úkolem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby pětipodlaţního polyfunkčního domu. 

 První dvě nadzemní podlaţí budou slouţit jako obchodní plochy a zbývající tři pro 

bydlení.  

Navrţený objekt respektuje svojí hmotou okolní zástavbu.  

Jelikoţ se stavba nachází v centru Opavy, bylo potřeba rozšířit v místě nabídku 

občanské vybavenosti města. 

Objekt spolu s novou okolní zástavbou, vymezuje ulici Pivovarskou a Radniční, které 

se zde původně nacházely a však během mnoha úprav Horního náměstí zanikly.  
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