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Anotace 

Tématem bakalářské práce je rekonstrukce domu z roku 1899, původně určeného k 

bydlení. Celá stavba prošla částečnou rekonstrukcí v 60. letech minulého století. V rámci 

rekonstrukce dispozičního řešení bude objekt využíván pro účely studentského ubytování 

pro žáky střední umělecké školy. Součástí rekonstrukce bude výměna oken, zateplení 

krovu, výměna okapního systému, výměna střešních krytin a zbourání zděné garáže. Celá 

rekonstrukce objektu je vzhledem k zachování charakteristických rysů domu provedena 

šetrně. Nově navržené dispoziční řešení vyhovuje předepsaným standardům a normám pro 

funkci studentského bydlení. 

 

 

 

Annotation 

The theme of Bachelor Thesis is reconstruction of a house built in 1899, originally 

intended for housing. The whole building was partly renovated in the 60´s of last century. 

Under reconstruction of layout design object will be used like student accommodation for 

students Secondary School of Art. Part of the reconstruction will be replacement of 

windows, roof insulation of, replacement water-shoot system, replacement of roof covering 

and demolition of brick garage. The whole reconstruction of the building is due to the 

preservation of characteristic features of a house done carefully. The newly proposed 

layout design is complies with the prescribed standards of functionality and standards for 

student housing. 
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1. ÚVOD 

 Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci domu v Broumově. Dům je určen k bydlení a slouží jako studentské 

ubytování pro studenty střední umělecké školy, tzv. „internát“. Dispozice 

rekonstruovaného domu je navržena tak, aby vyhovovala mladým lidem. Stavba je zděná a 

má půdorysný tvar L. Řešená část domu je třípodlažní, opatřená běžným dřevěným krovem 

a střešní krytinou.  

 Výkresová dokumentace je vyhotovená na základě studie vypracované v předmětu 

Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. Bakalářská práce je členěna na úvodní část, 

textovou část a část výkresovou. Textovou část tvoří průvodní zpráva, souhrnná technická 

zpráva a technická zpráva. Výkresová část obsahuje výkresy původního stavu - bouracích 

prací a nového navrženého stavu. Výkresová část pro realizaci stavby je včetně detailů a 

specifikace technického a uživatelského standardu tzn. výpisy oken a dveří, klempířských 

výrobků atd. 

 Součástí bakalářské práce jsou i tepelné posudky v programu TEPLO, kde byly 

ověřeny nově navržené skladby podlah a zateplené podlahy krovu. Textová část bakalářské 

práce je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 Návrh a průběh rekonstrukce domu v Broumově prošel dvěma základními procesy 

a to urbanistickou a architektonickou studií. 

 

2. URBANISTICKÁ STUDIE 

Základní rozvržení a funkci navrženého areálu jsme řešili v předmětu Ateliérová 

tvorba III společně s Ondřejem Turoňem a Veronikou Rýpalovou.  

Město Broumov se nachází v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Město se 

nachází v geomorfologickém celku Broumovské vrchoviny a celé toto území patří do 

CHKO Broumov.  

 Naší hlavní myšlenkou bylo vnést do tohoto upadajícího území vzdělanost, která je 

zde opravdu nízká. Po mnoha četných analýzách jsme vnesli školství do centra města. 

Využili jsme stávající benediktýnský klášter, který je doposud nevyužitý. Navrhli jsme 
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další objekty spojené se vzděláváním a pobytem studentů a to pro sport, ubytování a 

stravování. 

 

3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

Na základě naší urbanistické studie jsem si zvolila návrh studentského ubytování 

pro 200 studentů, které jsem aplikovala do objektu již postaveného a v těsné blízkosti 

kláštera. 

Objekt je v dobrém stavu a kromě pár dispozičních úprav, výměny střešní krytiny a 

dalších změn jsem se tuto stavbu snažila plně respektovat.   

 

4. FOTODOKUMENTACE STAVBY A HISTORIE MĚSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - západní pohled na stavbu- stávající stav [1] 
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Obr. 2 - jihozápadní pohled na stavbu - stávající stav (v pozadí benediktýnský klášter) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3 - pohled na stavbu z dálky- stávající stav [1] 
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Historie města Broumov 

 První informace o městu Broumov jsou spjaty s břevnovskými benediktýny, 

nejstarším mužským řádem té doby. Ti dostali roku 1213 darem od krále Přemysla Otakara 

I. území dnešního Broumovska a Policka. Za necelých čtyřicet let zahájili kolonizaci 

města.  

 Přibližně roku 1255 bylo založeno centrum města jako střed řemeslnické výroby a 

obchodu. Nejvýznamnější postavení měli soukeníci, kteří zde mají hlubokou tradici.  

Za husitských válek se Broumov stal opěrným bodem katolické strany. V květnu 

1420 byl husity vypálen břevnovský klášter a větší část konventu v čele s opatem 

Mikulášem uprchla do Broumova.  

Broumovský klášterní velkostatek se v 70. a 80. letech 18. století plně věnoval 

zemědělské výrobě a přestal řídit a podporovat rozptýlenou plátenickou manufakturu. 

Organizace domácího tkalcovství na vesnicích se ujali drobní podnikatelé, kteří dokázali 

plně využít dočasné prosperity, spojené se zakázkami pro armádu v období napoleonských 

válek. 

V organizovaném transferu bylo během roku 1946 z Broumovska vysídleno do 

západní a východní okupační zóny Německa ve 22 transportech více než 22 000 osob 

německé národnosti. Státem zkonfiskovaná zemědělská půda na vesnicích a živnosti ve 

městě byly předány osídlencům z přilehlých okresů východních Čech, ze Slovenska a 

reemigrantům z ciziny. [4] 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

a) identifikační údaje 

název stavby: Rekonstrukce domu v Broumově - studentské ubytování 

místo stavby: ul. Na Příkopech, Broumov 

parcela číslo: 

č. 442/1 k.ú.   Broumov 

č. 442/ 2 k.ú.  Broumov 

č. 146  k.ú.   Broumov  

stavební úřad: MěÚ Broumov 

stupeň projektové dokumentace: pro provádění stavby  

zodpovědný projektant:  Lenka Jurníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - katastrální mapa [2] 
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charakteristika stavby: 

Hlavním záměrem bylo navržení střední umělecké školy a vytvoření školního areálu. Tato 

škola byla umístěna do budovy benediktýnského kláštera v Broumově. Dále byly navrženy 

dva nové objekty, z nichž jeden měl plnit funkci stravovací a vyučovací (ateliéry, 

přednáškové místnosti). Druhý nově navržený objekt slouží ke sportu (zrekonstruování 

hřiště, sportovní hala). Pro ubytování studentů střední školy byl využit objekt v těsné 

návaznosti jak na klášter, tak i na sportovní halu. Objekt má v docházkové vzdálenosti 

hlavní občanskou vybavenost i dopravní obsluhu. 

Objekt je bezbariérový. 

Rekonstruovaný objekt se nachází ve východní části navrhovaného areálu. Má půdorysný 

tvar „L“, část domu je třípodlažní a zbytek dvojpodlažní. Má šikmou střechu s dřevěným 

krovem. Objekt slouží pro bydlení. V přízemí plní navržené místnosti funkci ubytovací, 

technickou a komunikační, podobně i v dalších patrech (komunikační a ubytovací).  

 

b) údaje o stávajících poměrech na staveništi 

Jedná se o samostatně stojící objekt určený k bydlení s garáží a plochou určenou k 

parkování. Garáž bude dle výkresové dokumentace zbourána. V dnešní době je objekt 

nevyužitý a nabízen k prodeji. Je umístěn v centru v zastavěné části města v těsné blízkosti 

řeky. Pozemek leží na rovině a za jeho hranicí přechází do mírného kopce a je oplocen 

stávajícím oplocením. Terén v okolí stavby je tvořený převážně zpevněnými plochami a 

částečně zatravněnými. Veškeré inženýrské sítě jsou zde provedeny a objekt je na ně 

napojen.  

 

c) přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Výkresové podklady: - půdorysy objektu 

                                   - katastrální mapa 1: 2 000 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky byly dodrženy dle dotčených orgánů. 

 

e) informace o splnění požadavků na výstavbu 

Požadavky na výstavbu jsou splněny a v projektu uplatněny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy pro dané území dle Územního plánu. 

 

g) věcné a časové vazby stavby 

Rekonstrukce je provedena běžnými stavebními úpravami, proto věcná ani časová vazba 

není nutná. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení stavby: červen 2012 

Ukončení stavby: leden 2013 

 

postup rekonstrukce:          - výměna střešní krytiny 

 - dispoziční úpravy 

 - vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny, topení 

 - výměna oken 

 - výměna podlah (hrubé)  

- malby, omítky, dlažby, obklady vnitřní a venkovní 
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- osazení dveřních křídel 

- podlahy (čisté) 

- venkovní úpravy, okapní chodníček, venkovní dlažba, zeleň 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, údaje o podlahové ploše 

budovy v m
2 

Počet pokojů pro studenty:  22
 

Počet pokojů pro vychovatele:  3 

Zastavěná plocha celkem: cca 350 m
2
 

Podlahová plocha celkem: cca 870 m
2
 

Celkové náklady stavby: cca 8 mil. Kč 

 

Uvedené hodnoty jsou pouze pro řešenou část objektu. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

Objekt č. p. 37 je umístěn na parcele č. 442/1 a nachází se ve sněhové oblasti IV. A roční 

průměrné teploty se zde pohybují okolo 6,1 - 7 
o 

C. Celková výměra parcely je 1586 m2
. 

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území města Broumov. Není evidována jako 

kulturní památka. Stavební materiál bude uskladněn ve východní části pozemku. Stromy 

na pozemku jsou jehličnaté a listnaté. Je potřeba zhotovení ochranného opatření proti 

mechanickému poškození kmenů stromů. Stromy budou ponechány a uvažujeme i o nové 

výsadbě jehličnatého stromu. Pozemek je oplocen a voda a elektřina bude odebrána 

z přízemí objektu. Upravený terén je -0,300 m. n. m a nejsou navrženy manipulace se 

zeminou. Pouze dojde ke změně materiálu okapního chodníčku a úpravy betonové dlažby. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt je urbanisticky stávající. Zapadá do okolní zástavby a dotváří východní 

panoramatický pohled na klášter. Při návrhu rekonstruovaného domu byla zohledněna 

všechna hlediska. Byla akceptována bezprostřední návaznost na historické centrum města. 

Dům je starý přes 100 let a v 60. letech byl rekonstruován. Architektonicky je rekonstrukce 

pojata šetrně. Hlavním záměrem je nepřetvářet stavbu a nedělat z ní něco zcela jiného. 

Účelně byly zachované architektonicky výrazné prvky například původní kamenný portál a 

římsy. Ty budou účelně zrekonstruovány a na objektu ponechány. Dalším 

architektonickým prvkem je obklad z přírodního pískovce na fasádě.  Pískovec je použitý 

z božanovského lomu, který je místní a těží se tam jeden z nejkvalitnějších pískovců u nás. 

Dotváří tedy spojení historické spodní části kláštera, který je rovněž z pískovce. 

Architektonicky je zpracováno i rozmístění oken do různých výškových úrovní, čímž 

podpoří vzhled domu, ale nenaruší jeho celkový výraz. Rekonstrukce přispěje v mnoha 

ohledech životnosti stavby, ale i hygienickým a technickým podmínkám. 

V objektu budou zachovány těžké vlysové podlahy a znovu zrenovovány.  
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Výkopy: 

Bude proveden výkop pro nově navrženou bezbariérovou rampu do hloubky -0,700 m. n. 

m. 

 

Základy:  

Zůstávají stejné jako stávající stav, bude vybetonovaný nový základ pod bezbariérovou 

rampou. 

 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

Zůstávají stávajícímu stavu. Jsou tloušťky 500 a 600 mm. Je navrženo zateplení tl. 100 mm 

tepelnou izolací Rockwool Airrock. Fasáda je provětrávaná ukotvena pomocí kotev Spidi a 

má celkovou tloušťku i se zateplením 150 mm. 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

Zůstávají původní. Nově vyzděné stěny tl. 300 mm jsou z Porotherm Aku 30 Sym na maltu 

vápenocementovou Porotherm Profi. 

 

Příčky: 

V rekonstruované části jsou navrženy nové příčky Porotherm 11 P+D na maltu 

vápenocementovou Porotherm Profi. 
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Stropní konstrukce: 

Je tvořena původním dřevěným trámovým stropem se záklopem. 

 

Střecha: 

Je šikmá valbová s přední štítovou stěnou. Konstrukci střechy tvoří stojatá stolice. Je 

navržena výměna střešní krytiny a střešního pláště viz.výkres půdorysu šikmé střechy. 

 

Schodiště: 

Původní nosná konstrukce zůstává, je vyměněna nášlapná vrstva schodišťových stupňů a 

nahrazena novou. 

  

Výplně otvorů: 

Okna jsou navržena dřevěná eurookna, dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní. 

Venkovní dveře jsou dřevohlníkové s ocelovými zárubněmi. Veškeré výplně otvorů jsou 

firmy Slavona. 

 

Podlahy: 

Jsou navržené nové dřevěné Efloor a ve sprchách a na WC je keramická dlažba. 

V pokojích pro studenty je renovovaná vlysová podlaha.  

 

Vnější plochy: 

Objekt je napojen stávající příjezdovou betonovou cestou k němu je v těsné blízkosti 

stávající parkoviště. Plochy pro pěší jsou z betonové dlažby a zbytek pozemku je 

zatravněn. Je navržena drobná úprava zeleně. 
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d) napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Plynovodní přípojka: funkční stávající 

Vodovodní přípojka: funkční stávající 

Přípojka elektroinstalace: funkční stávající 

 

Dešťové vody:  

Odvedena novým okapovým systémem Bramac Stabicor - P střešními svody do veřejné 

dešťové kanalizace v ulici Na Příkopech, dále do přečerpávající stanice a vodoteče. 

 

Splašková voda: 

Svedena do stávající kanalizační stoky, která leží v ulici Na Příkopech. 

 

e) řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Objekt se nachází na ulici Na Příkopech. Je zde stávající betonová příjezdová plocha. U 

objektu se nachází také stávající plocha pro parkování. V celém areálu střední školy jsou 

parkovací místa navržena v souladu s normou ČSN 73 61 10 o výhledovém počtu 

odstavných a parkovacích stání.  

Před objektem je stávající betonová dlažba 300x300 mm, která bude doplněná novou o 

stejném rozměru 300x300 mm, orámována novými betonovými obrubníky 180x80 mm 

osazenými na suchém betonu. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Rekonstrukce stavby a jejího okolí nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. Stavební suť 

z bouracích prací bude průběžně odvážena do sběrného dvora, kde bude zlikvidována a 

roztříděna. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 
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Budova studentského ubytování je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Je navržena v souladu s vyhláškou 369/2006 Sb. o obecných technických 

požadavcích. Rekonstruovaný objekt má výtah, který odpovídá požadavkům, v každém 

patře bezbariérové WC a pokoj pro handicapovaného. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 

Průzkumy a měření nejsou zadáním této bakalářské práce. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Katastrální mapa v měřítku 1: 2 000. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Stavba je navržena jako studentské ubytování. Neprolínají se zde žádné jiné provozy. Je 

zde však samostatný vstup do společenské místnosti s přidruženým zázemím. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu rekonstrukce budou provádět 

speciální pracovní úkony pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat.  
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré staré konstrukce vykazují požadovanou stabilitu a nové konstrukce by byly 

navrhnuty a posouzeny statikem. Pro ověření by byl vyhotoven statický posudek, který 

však není předmětem této bakalářské práce.  

 

3. Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost není předmětem bakalářské práce. Požární bezpečnost stavby by byla 

posouzena požárním specialistou a výsledek hodnocení by byl přiložen jako požární 

zpráva. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Na životní prostředí stavba nebude mít značně nežádoucí a nepříznivé vlivy. Na stavbě 

budou použity běžné technologie v souladu s předpisy. Tyto postupy nemají nepříznivý 

vliv na životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat k likvidaci odborné 

firmě. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

· minimalizovat vznikání odpadů 

· separovat jednotlivé druhy odpadů 

· uplatňovat zásady maximální recyklace 

· minimalizovat odpady k přímému skládkování 
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5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Navíc je provedeno stávající 

oplocení staveniště. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba je v dostatečné vzdálenosti od komunikace. Hluk bude dostatečně eliminován 

novými okny se standardní zvukovou izolací. Také obložení pískovcem a zateplení stavby 

plní zvukovou clonu rekonstruované stavby. 

Použité mechanismy nepřeruší maximální přípustné hodnoty. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Na stavbu jsou použity takové stavební materiály a zejména izolace, aby byla zajištěna 

hospodárnost a úspora energie při užívání stavby. Výpočet energetické náročnosti budovy 

neřešen.  

b) Zjištění celkového množství energie potřebné k provozu neřešeno. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Budova studentského ubytování je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Je navržena v souladu s vyhláškou 369/2006 Sb. o obecných technických 

požadavcích. Rekonstruovaný objekt má výtah, který odpovídá požadavkům, v každém 

patře bezbariérové WC a pokoj pro handicapovaného.  

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
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Rekonstrukce se nachází v CHKO Broumov. Veškeré změny jsou navrženy v souladu 

s chráněným územím.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva pouze při výstavbě pomocí oplocení staveniště. Při užívání vice 

neřešeno. 

 

11. Inženýrské stavby  

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odpadní dešťové a splaškové vody jsou svedeny do společné dešťové a splaškové 

kanalizace nacházející se na ul. Na Příkopech. 

 

b) zásobování vodou 

Stávající přípojka přivádí vodu z veřejného vodovodního řádu na ulici Na Příkopech. 

 

c) zásobování energiemi 

Objekt využívá stávající přípojku z nadzemního vedení NN. Elektrická energie je 

odebírána od společnosti ČEZ Distribuce.  

 

d) příjezd a přístup 

Pozemek je napojen na místní pozemní komunikaci. V rámci rekonstrukce bude 

provedeno doplnění betonové dlažby. Budou osazeny nové obrubníky a část bývalé dlažby 

bude zatravněna. Parkoviště splňuje požadavky plochy s pohybem aut pojezd malých 

osobních aut. 
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e) terénní a sadové úpravy 

Po doplnění betonové dlažby a vybouraná část dlažby se zatravní. Provedou se konečné 

terénní. Bude zde vyseta nová tráva a uskuteční se výsadba i nového jehličnatého stromu. 

Vzrostlé stromy v blízkosti domu se před započetím stavebních prací opatří prkny z 

důvodu ochrany před mechanickým poškozením. 

 

f) elektronické komunikace 

Na komunikační sítě nejsou kladeny požadavky na návrh. 
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C. SITUACE STAVBY 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí  

Neřešeno.  

 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán)  

viz. výkresová dokumentace: 1.01 koordinační situace, 1.02  zastavovací plán 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

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

dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

a) charakteristika staveniště 

Jedná se o samostatně stojící objekt určený k bydlení s garáží a plochou určenou k 

parkování. Garáž bude dle výkresové dokumentace zbourána. V dnešní době je objekt 

nevyužitý a nabízen k prodeji. Je umístěn v centru v zastavěné části města v těsné blízkosti 

řeky. Pozemek je pod kopcem rovinatý oplocen stávajícím plotem. Veškeré inženýrské sítě 

jsou zde provedeny a objekt je na ně napojen.  

Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu 

slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 

stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou 

prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením jako 

bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a 

domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na 

stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

 

b) inženýrské sítě a jiné zařízení 

Pozemkem procházejí sítě TI. Rekonstrukce domu je však pouze v nadzemní části a 

základy zůstávají stávající. Sítě jsou uloženy v požadovaných hloubkách, proto nedojde 

k jejich porušení. 

 

c) napojení staveniště na energie 

Potřebná voda na staveništi bude odváděna z kohoutu z 1.NP. 
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d) bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. Pozemek je oplocen Mezi 

prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně 

na vzdálenost ohraničeného staveniště. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením 

prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle 

výše uvedených předpisů. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek 

a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

f) zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – staveništní kontejner, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostatečným zajištěním proti poškození větrem.  

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení.  
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h) bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci 

cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu 

staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a 

technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle 

zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 

309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

 

i) vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů 

 a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 

povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

 

j) orientační lhůta výstavby 

Zahájení stavby: červen 2012 

Ukončení stavby: leden 2012 
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F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

 

1. Pozemní (stavební) objekty  

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení  

 

1.1.1. Technická zpráva  

a) účel objektu 

Objekt pro studentské bydlení. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  

Dům je postaven roku 1899 a v 60. letech byl přestaven. Je samostatně stojící, 

třípodlažní (pouze řešená část domu, v neřešené části je dům dvojpodlažní), nepodsklepený 

se sedlovou střechou. Provoz ubytování je rozdělen na jednotlivá patra. V přízemí a v 3. 

NP jsou ubytované pouze dívky a v 2.NP chlapci.  

Hlavní vstup do domu je řešen bezbariérově a je orientován na západ. Vstup rámuje 

původní zrekonstruovaný kamenný portál.  Za vstupem je umístěno zádveří, z něhož je 

vidět vrátnice. Ze zádveří vstoupíme do haly se schodištěm a po pravé a levé straně jsou 

umístěny chodby s výtahem. Z chodby se vstupuje do dalších místností. V přízemí jsou 

dívčí pokoje, zázemí, WC pro handicapované, studovna, pokoj pro vychovatele, vrátnice a 

prádelna. 

Vedlejší dva další vstupy, z nichž jeden s rampou slouží ke vstupu do společenské 

místnosti.  Druhý vstup s původními schody má zádveří, ze kterého vedou dveře do 

technické místnosti a dále do společenské místnosti. Z té vedou dveře na chodbu a potom 

na WC pro dívky a chlapce. Společenská místnost je otevřená na terasu pro posezení 

v teplých dnech.  

Do dalších pater se dostaneme po hlavním, nebo vedlejším původním schodišti. V 2.NP 

jsou z průběžné chodby vstupy do jednotlivých pokojů pro chlapce, zázemí, WC pro 

handicapované, studovny, prádelny a pokoje pro vychovatele. A v 3.NP jsou z průběžné 

chodby vstupy do dívčích pokojů, zázemí, studovny, WC pro handicapované, prádelny a 
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pokoje pro vychovatele. Z třetího podlaží vede zabudovaný žebřík ve stěně do 

nevytápěného podkroví. 

Rekonstrukcí nebude změněn charakter domu ani jeho typické prvky (schodiště, římsy, 

kamenný portál) 

Z architektonického hlediska je dominantním prvkem přírodní obklad po celé fasádě domu. 

Je z pískovce a jeho řešení je specializací bakalářské práce.  

Výška objektu je cca 15 m nad úrovní terénu. Objekt je řešen bezbariérově. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění 

Počet pokojů pro studenty:  22 

Počet pokojů pro vychovatele:  3 

Zastavěná plocha celkem: cca 350 m2
 

Podlahová plocha celkem: cca 870 m
2
 

Celkové náklady stavby: cca 8 mil. Kč 

Uvedené hodnoty jsou pouze pro řešenou část objektu. 

Orientace vůči světovým stranám je patrná z výkresové části. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost. 

Rekonstrukcí nebudou nijak radikálně změněny nosné konstrukce v domě viz. příloha 

výkresů.  

 

Výkopy: 

Bude proveden výkop pro nově navrženou bezbariérovou rampu do hloubky 

 -0,700 m. n. m. 
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Základy: 

V základech nejsou navrženy žádné změny. Kopírují původní stav. Před vedlejším 

vstupem byla nově navržena betonová rampa splňující parametry pro bezbariérové užívání. 

Na zhutněném štěrku je vybetonovaná betonem C25/30. Kolem objektu bude provedena 

výměna okapního chodníčku za nový z lomového štěrku frakce 8-16 mm.  

 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

Stávající obvodové zdivo je tl. 500 a 600 mm. Hlavní vstup do budovy je z kamene. 

Zazdění otvorů se provede zdivem Ytong Lambda P2- 350 499x249x300 na tenkovrstvou 

maltu Ytong, Ytong P4- 500 50x249x599 na tenkovrstvou maltu Ytong a zdivem Ytong 

P2- 500 300x249x599 na tenkovrstvou maltu Ytong. Úprava ostění po vybourání nových 

otvorů je zapravena maltou vápenocementovu. 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce: 

 Nové vnitřní nosné stěny jsou navrženy Porotherm AKU 300 na maltu vápenocementovou 

tl. 300 mm. Stávající vnitřní stěny jsou tl. 500 a 400 mm. Bude zbourána část nosné zdi 

v 1.NP, která se v dalších patrech neopakuje viz. výkres č. 3.01. 

 

Příčky: 

Nové příčky jsou Porotherm 11 P+D 497/115/238 na maltu vápenocementovou. Tloušťky 

ložných spár jsou 12 mm. V řešené části jsou původní příčky vybourány ponechaná je část 

u WC v 1.NP. 

 

Stropní konstrukce: 

V objektu jsou původní průvlaky tl. 500 a 300 mm. Ty budou ponechány a nově navržené 

průvlaky budou z železobetonu XC1C25/30 s výztuží R 10 505.  

Stropy nad jednotlivými podlažími jsou dřevěné trámové. Nosné konstrukce nevykazují ze 

statického hlediska žádné deformace. Jsou ponechány ve stávajícím stavu. V místě výtahu 
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je část stropu vybourána a stropní trám je zkrácen a uložen na dřevěnou výměnu. Dřevěná 

výměna bude provedena ze stejného druhu dřeva jako trámové stropy. 

Pro bezpečnější přenos zatížení a také z důvodu, aby pod zdmi nemusel být zhotoven 

základ je v místě nově vyzděného zdiva Porotherm AKU 30 SYM vybouraná podlaha a 

část stropu do hloubky 200 mm. Do otvoru jsou vloženy ocelové válcované profily výšky 

180 mm. Jsou uloženy na distanční podložky a zabetonovány. 

 

Střecha: 

Stávající krov je po důkladné analýze zkontrolován a vyhovuje ze statického a funkčního 

hlediska. Nebylo zjištěno napadení dřevěných prvků dřevokaznými houbami, 

dřevokaznými škůdci ani plísní. Při výměně krytiny bude proveden nástřik všech 

dřevěných částí přípravkem Biochemit Forte Profi, dále bude provedena výměna staré 

střešní krytiny za novou. Na krokve přichytíme pomocí kontralatí parozábranu Dekten 115 

a na laťování položíme střešní krytinu BRAMAC Alpská taška ve sklonu 37o
.  

Pro odvětrávání krovu budou ve střeše zhotoveny nová střešní okna Dachstar Perfect 

z borovicového masívu, zasklení samočistícím sklem Sgg Biochlan U= 1,0 w/m
2
k.  Výlez 

na střechu je u komína v neřešené části objektu. 

Větrání nově navržených svodů bude odvětráváno systémem DuroVent Bramac a větrací 

komínky budou vyvedeny nad střešní rovinu. 

 

Schodiště:  

Nosná konstrukce stávajícího schodiště zůstává původní. Je navržena pouze výměna 

stávající nášlapné vrstvy a podlahy na mezipodestě. Na lepící tmel Ceresit tl. 10 mm budou 

položeny dřevěné desky Efloor Panino odstínu mahagon a tloušťky 10 mm. 
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Podlahy:  

Nové podlahy jsou navrženy tak, aby co nejúčelněji splňovaly veškeré požadavky na 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, hygienickou nezávadnost a dobré tepelně a zvukově 

izolační schopnost.  

V 1.NP jsou navrženy podlahy na terénu viz.složka C1- Tepelně-technické posudky. Ve 

zbytku místností je renovovaná stará vlysová podlaha je opatřená carbanovou voskovou 

emulzí, lakem a ochranným nátěrem Deron plus. 

 

A:        dřevěná podlaha Efloor- panino mahagon, tl. 10 mm 

  flexibilní lepící tmel Ceresit, tl. 5mm 

 betonová mazanina, tl. 65 mm 

 pojistná hydroizolace Baumit, tl. 0,1 mm 

 tepelná izolace Rockwool Steprock HD, tl. 120 mm 

 hydroizolační asfaltový pás Dakglass g 200 s 40 

 

B:        keramická dlaždice Pomo 300x300 mm, bílá tl. 10 mm 

 flexibilní lepící tmel Ceresit, tl. 5mm 

 betonová mazanina, tl. 65 mm 

 pojistná hydroizolace Baumit, tl. 0,1 mm 

 tepelná izolace Rockwool Steprock HD, tl. 120 mm 

 hydroizolační asfaltový pás Dakglass g 200 s 40 

 

C:        dřevěná podlaha Efloor- panino mahagon, tl. 10 mm 

  flexibilní lepící tmel Ceresit, tl. 5mm 
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V 2.NP a 3.NP jsou podlahy tl. 100 mm a také zrenovovaná vlysová podlaha opatřená 

carbanovou voskovou emulzí, lakem a ochranným nátěrem Deron plus. 

 

D:       dřevěná podlaha Efloor- panino mahagon, tl. 10 mm 

           flexibilní lepící tmel Ceresit, tl. 5mm 

 betonová mazanina, tl. 65 mm 

 pojistná hydroizolace Baumit, tl. 0,1 mm 

 tepelná izolace Rockwool Steprock HD, tl. 20 mm 

 

E:        keramická dlaždice Pomo 300x300 mm, bílá tl. 10 mm 

 flexibilní lepící tmel Ceresit, tl. 5mm 

 betonová mazanina, tl. 65 mm 

 pojistná hydroizolace Baumit, tl. 0,1 mm 

 tepelná izolace Rockwool Steprock HD, tl. 20 mm 

 

Překlady:  

Nové překlady jsou Porotherm 23,8 v sestavách po 6,8 a 5 kusech. Překlady v příčkách 

Porotherm 11,5 P+D jsou překlady Porotherm 11,3 po jednom kusu. Veškeré informace 

jsou uvedeny ve výpisech překladů na výkresech č. 3.02, 3.03, 3.04. 

 

Opláštění: 

Stavba bude zateplena tepelnou izolací Rockwool Airrock tl. 100 mm. Na nosné obvodové 

zdivo bude nanesena nejprve Cemix 135 lepící a stěrková hmota pro lepší přilnavost 

izolace.  
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Fasáda je řešena jako provětrávaná obkladové fasádní desky z přírodního kamene tl. 20 

mm jsou upevněné na hliníkový nosný rošt SPIDI® Max. Uchycení je skryté pomocí 

nerezových hmoždinek KEIL osazených na zadní straně kamenných desek. Pro přerušení 

tepelného mostu je použitý instalátor Termostop. Tloušťka provětrávané mezery je 30 mm 

s ohledem na doporučení výrobce. 

 

Hydroizolace spodní stavby: 

V přízemí po vybourání 200mm části podlahy pod novou zdí Porotherm AKU  30 SYM 

bylo provedené i zaizolování pomocí hydroizolačního asfaltového pásu Dekglass g 200 

s 40.  

 

Ostatní izolace proti vlhkosti: 

V konstrukci střechy je použita pojistná hydroizolace Dekten 115 kotvena na krokve. Ve 

sprchách je keramický obklad zdiva výšky dle PD. Obklad je lepen na zdivo z CPP 

vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovaný spárovací hmotou. 

 

Izolace tepelné a zvukové: 

K zateplení podlahy nevytápěné půdy je použita minerální izolace Isover Orstrop tl. 200 

mm. Pod pochozími deskami OSB 3N tl. 10 mm je tepelná izolace Isover EPS 200S také 

tl. 200 mm.  

Ve skladbách podlah viz.výše podlahy. 

Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací Rockwool Airrock ND tl. 100 mm. 

Posouzení stěny bylo navrženo a posouzenu v programu TEPLO 2011 viz. příloha C1- 

Tepelně- technické posudky. 

 

 

 



31 

 

Výtahová šachta: 

 Šachta výtahu je vyzděná ze zdiva Porotherm Aku 30 SYM na maltu vápenocementovou 

Porotherm Profi. Rozměry šachty jsou atypické a návrh vhodného bezbariérového výtahu 

do rekonstruované stavby by byl předmět samostatného řešení. Došlo by k oslovení firmy, 

která se zabývá výtahy u rekonstruovaných staveb. 

 

Komínové těleso: 

Komín se nachází v neřešené části objektu. 

 

Výplně otvorů: 

V objektu jsou stávající okenní výplně nahrazeny dřevěnými eurookny Solid Comfort 

SC78 S s distančním rámečkem Swispacer. Okna jsou opatřeny tlustovrstvou lazurou 

Adler Highres odstín mahagon (tmavě hnědá). Okna mají celoobvodové kování Siegenia - 

Aubi AF a okenní kliky- Maco harmony odstín titan.  

 Zasklení je izolačním trojsklem Ug= 0,6 w/m
2
k, součinitel prostupu tepla Uw= 0,82 

w/m
2
k, okna jsou firmy Slavona.  

Větrání krovu je pomocí střešních oken Dachstar Perfect z borovicového masívu, zasklení 

samočistícím sklem Sgg biochlan U= 1,0 w/m
2
k. 

Vnitřní dveře jsou také dřevěné Eurodeck s obložkovou dubovou zárubní, kování dveří je 

titanové Tassera H1681 SHR. Dveře jsou rovněž firmy Slavona. 

Venkovní dveře jsou dřevohliníkové Solid Comfort Cs 92 s izolačním sklem s PUR výplní 

0,75 W/m
2
K s izolačním trojsklem 0,65 W/m2

K. 

Podrobnější informace jsou ve výpisu oken a dveří viz.příloha výkres č. 10.01 

 

Úpravy povrchů: 

Vnitřní nové omítky jsou vápenocementové jednovrstvé Porotherm Profi tl. 15 mm. 
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Venkovní obklad po celé fasádě a soklu je z pískovce typ BOR568. Římsy a portál je 

venkovní nátěr PRIMALEX odstínu pískové barvy 563. 

Vnitřní malby jsou převážně otěruvzdorné barvy bílé také zn. PRIMALEX. Na WC a 

sprchách jsou keramické obklady barvy bílé do výšky dle PD. 

Stropy budou opatřeny vnitřním nátěrem Primalex Fortissimo na rovný suchý a čistý 

podklad. 

 

Práce PSV: 

Truhlářské práce: osazení oken, dveří a obložkových zárubní, osazení zábradlí na schodišti 

a montáž prahů. 

 

Zámečnické práce: ocelové zárubně, osazení venkovních kovových madel a venkovního 

zábradlí, dále výměna ukotveného žebříku v 3.NP pro výlez na nevytápěnou půdu. 

Součástí zámečnických výrobků je i mřížka sloužící jako nasávací otvor pro provětrávanou 

fasádu. 

 

Klempířské práce: oplechování parapetů oken, střešních oken a římsy. 

Materiál na oplechování je plech BLIX tl 0,60 mm. 

 

Plastové výrobky: okapní systém Bramac Stabicor-p žlab z PVC o 150 mm, svod o 100 

mm barvy tmavě hnědé, větrací komínky Bramac DuroVent z PVC. 

 

Podrobnější informace viz. příloha výkres č. 10.01. 

 

 

Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny obytné místnosti jsou větrané okenními otvory, tedy přirozenou cestou, 

místnosti, které nemají okna, jsou větrány systémem podtlakového větrání pomocí PVC 

trubky d 100 mm vedoucí v instalační šachtě. 
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Úpravy venkovního prostoru 

Kolem stavby je proveden okapový chodník šířky 650 mm ze sypaného štěrku. Dalšími 

upravenými plochami jsou chodníky. Okolo objektu bude provedena drobná úprava zeleně. 

 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

K zateplení podlahy nevytápěné půdy je použita minerální izolace Isover Orstrop tl. 200 

mm. Pod pochozími deskami OSB 3N tl. 10 mm je tepelná izolace Isover EPS 200S také 

tl. 200 mm.  

Dřevěná eurookna Solid Comfort SC78 S s distančním rámečkem Swispacer.  

 Zasklení je izolačním trojsklem Ug= 0,6 w/m
2
k, součinitel prostupu tepla Uw= 0,82 

w/m
2
k, střešních okna Dachstar perfect z borovicového masívu, zasklení samočisticím 

sklem SGG Biochlan U= 1,0 w/m
2
k. 

Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací Rockwool Airrock ND tl. 100 mm. 

Posouzení stěny bylo navrženo a posouzenu v programu TEPLO 2011 viz. příloha C1- 

Tepelně- technické posudky. 

 

f) způsob založení objektu  

Není předmětem rekonstrukce. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků, dopravní řešení 

Pro přístup bude nadále používán stávající příjezd na pozemek z ulice Na Příkopech. 

 

 

h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření. 

Není předmětem rekonstrukce. 

 



34 

 

i) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré požadavky o dodržení obecných požadavků na výstavbu jsou dodrženy. 
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1.1.2. Výkresová část  

1.01 Koordinační situace                   1 : 500 

1.02 Zastavovací plán                   1 : 500 

2.01 Základy- původní stav (bourací práce)      1 : 50 

2.02 Základy- nový stav        1 : 50 

3.01 Půdorys 1.NP- původní stav (bourací práce)                1 : 50 

3.02 Půdorys 1.NP- nový stav          1 : 50 

3.03 Půdorys 2.NP- nový stav       1 : 50 

3.04 Půdorys 3.NP- nový stav       1 : 50 

4.01 Výkres sestavy stropních dílců (+3,300)- původní stav    1 : 50 

4. 02 Výkres sestavy stropních dílců (+3,300)- nový stav    1 : 50 

5.01 Krov- původní stav         1 : 50 

5.02 Krov- nový stav         1 : 50 

6.01 Půdorys šikmé střechy        1 : 50 

7.01 Řez A-Á – původní stav (bourací práce)     1 : 50 

7.02 Řez A-Á – nový stav         1 : 50 

8.01 Pohled západní a jižní- bourací práce a zazdění otvorů             1 : 100 

8.02- Pohled severní a východní- bourací práce a zazdění otvorů                       1 : 100 

8.03- Pohled západní a jižní- nový stav                1 : 100 

8.04- Pohled severní a východní- nový stav                   1 : 100 

9.01- Vizualizace 

9.02- Vizualizace 

10.01 Výpisy PSV 

 

A Stavební detail – řez soklem a základem       1 : 5 

B Stavební detail – řez parapetem a stropní konstrukcí     1 : 5 

C Stavební detail – řez okenním nadpražím       1 : 5 

D Stavební detail – nároží šikmé střechy                  1 : 10 

E Stavební detail- půdorys rohu a koutu obvodové stěny     1 : 5 

 

 

Výkresová část je součástí samostatné přílohy této bakalářské práce. 
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1. 2. Stavebně konstrukční část  

 

1.2.1 Technická zpráva  

 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Byl proveden vizuální průzkum všech přístupných nosných konstrukcí a nebyly zjištěny 

poruchy, které by mohly ovlivňovat stabilitu celého objektu.  

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Nové vnitřní nosné stěny jsou navrženy Porotherm AKU 300 na maltu vápenocementovou 

tl. 300 mm. Zbylé příčky jsou Porotherm 11,5 P+D 497/115/238 na maltu 

vápenocementovou Porotherm Profi. 

Zazdění otvorů se provede zdivem Ytong Lambda P2- 350 499x249x300 na tenkovrstvou 

maltu Ytong, Zdivem Ytong P4- 500 50x249x599 na tenkovrstvou maltu Ytong a zdivem 

Ytong P2- 500 300x249x599 na tenkovrstvou maltu Ytong. 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

Pro bezpečnější přenos zatížení je v místě nově vyzděného zdiva Porotherm AKU 30 SYM 

vybouraná podlaha a část stropu do hloubky 200 mm pro vložení ocelových válcovaných 

profilů výšky 180 mm na distanční podložky a zabetonováno. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Neobvyklé konstrukce se nevyskytují. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Při výměně střešního pláště budou respektovány všechny pracovní postupy a pravidla.  

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Bourací práce se budou provádět v souladu z předpisy BOZP. 

 

g) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,  

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  

Žádné specifické požadavky nebyly od investora zadány.  

 

1. 2. 2. Výkresová část  

Viz. výkresová příloha  

 

1. 2. 3. Statické posouzení  

Není součástí zadání bakalářské práce. 

 

 

1. 3. Požárně bezpečnostní řešení  

Není součástí zadání bakalářské práce.  

 

 

1. 4. Technika prostředí staveb  

Není součástí zadání bakalářské práce. 
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5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY: 

Nosná konstrukce je tvořena z profilů z vysokopevnostního hliníku a je ukotvena pomocí 

upevňovacího prvku kotev Spidi Max s upínacím perem. Ke kotvám je připevněn 

vertikální nosný L-profil pomocí samovrtného fixačního šroubu. 

Kotva Spidi je kotvena do stávajícího zdiva kotevním šroubem s hmoždinkou a podložena 

podložkou Spidi Max. provětrávaná mezera je navržena 30 mm v souladu s výrobcem. 

Tepelná izolace je tl. 100 mm Rocwool Airrock HD, která je hydrofobizovaná a má nízký 

difúzní odpor. Na nosném G profilu jsou rozmístěny rektifikované úchytky, do nichž se 

zaseknou nerezové hmoždinky Kiel. Obklad z přírodního kamene má v sobě drážky, které 

jsou zároveň skryté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5,6  – kotva Spidi kotvení k vertikálnímu nosnému L profilu [3] 
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6. ZÁVĚR 

Cílem a hlavním konceptem mé bakalářské práce bylo navrhnout studentské ubytování, 

aby co nejvíce vyhovovalo mladým lidem v souladu s požadovanými předpisy. Tento 

návrh jsem se snažila šetrně aplikovat do objektu, u kterého jsem respektovala jak jeho 

stáří, tak i účel. Mým cílem bylo vyzdvihnout to, co je na stavbě pěkné. Podtrhnout 

přednosti této stavby, aby nadále zapadala do kontextu s přírodou, s městem a také 

s klášterem, který je dominantou celého místa. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

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

   2  Flexibilní lepící tmel       0,005              0,220                  1350,0 

   3  Betonová mazanina       0,065              0,270                      15,0 

   4  Pojistná hydroizolace Baumit 0,0001              0,350                    800,0 

   5  Rockwool Steprock HD        0,120              0,043                        2,0 

   6  Asfaltový pás Dekglass G        0,004              0,210                15000,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,762 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 

  

  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. 
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 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 =   0,31 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. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  

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

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,75 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 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  Cemix Akrylátová rýhovaná omít  0,003       0,680          204,0 

   2  Baumit živičná stěrka 2K                  0,002                    1,160            19,0 

   3  Zdovo CPP tl. 500 mm                  0,500       0,800               8,5 

   4  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570            20,0 

   5  Rockwool Airrock ND                  0,100       0,039            3,55 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,762 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 

  

  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 



48 

 

 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 =   0,30 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   STROP NAD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 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  OSB desky   0,010            0,130                50,0 

   2  Isover Orstrop   0,200            0,045                 1,0 

   3  Dřevovláknité desky lisované   0,150            0,075     12,5 

   4  Dřevo tvrdé  0,250            0,182             157,0 

   5  Min. plsť lisovaná  0,250            0,182                 5,0 

   6  Bitalbit S                 0,0035            0,210      300000,0 

   7  Dřevotříska                   0,080            0,180    12,5 

   8  Omítka ETICS akrylátová                   0,003            0,680           204,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,975 

  

  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 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 =   0,10 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 =   2,14 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

VŠB- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce domu v Broumově - studentské ubytování 

Reconstruction of the House in Broumov - student housing 

Svazek C2 

Technické listy 

 

 

 

 

Student:                                          Lenka Jurníčková 

Vedoucí bakalářské práce:                       Ing. arch Petr Hurník 

 

Ostrava 2012 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

  



55 

 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 

 



58 

 

 

  



59 

 

 

 



60 

 

 

  



61 

 

 



62 

 

 

 

  



63 

 

 

 



64 

 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

 

 

  



67 

 

 

 



68 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

  



71 

 

 

 



72 

 

 


