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Abstrakt 

Stará budova fakulty architektury v Lublani má na zadní jižní straně po obou stranách 

schodiště nevyhovující prostory. Tyto dvě části byli přistavěny v pozdější době - v druhé 

polovině 20. století. Do výšky staré budovy, která má vysoké stropy, byl vměstnán 

dvojnásobný počet pater. Vznikla tak složitá změť malých prostor, různých schodečků apod. 

Výška v některých místnostech je pod povolenou hranicí. 

Návrh s nahrazením těchto dvou částí zcela novými /na staré budově nezávislými/ 

konstrukcemi. Nový návrh vychází z několika základních možností a požadavků. Jedná se o 

ocelovou konstrukci v modulu 2,9 x 2,9 metru. Hmota s rostoucí výškou roste i do šířky. 

Nezabírá tak místo pro komunikaci na zemi a zároveň tak vytváří přístřeší nad zaparkovanými 

koly. Půdorysně je nová budova rozdělena na dvě části. Jedna jsou kanceláře, která mají 

všechny stejnou světlou výšku - 2,7 metru. Zbylá část je multifunkční tzv. poloveřejná, 

sloužící k odpočinku, práci, čekání na konzultace, prezentace,... Každé pole modulu je 

umístěno do jiné výšky, vytvářející tak různě vysoké a různě opticky propojené prostory. 

Pohyb probíhá po spirále a je tak dosaženo vstupům ze všech stávajících výškových úrovní ve 

staré budově.  

Ocelová nosná konstrukce je opláštěna prosklenou fasádou s čirého skla. Nové prostory jsou 

tak zcela světlé a pomáhají pocitově zvětšit prostory. Nové tvary jsou tak lehké, transparentní 

a je skrz ně vidět i stará původní fasáda.  

Počet kancelářských míst se oproti původnímu počtu 36 navýšil na 40 židlí. V prvním patře 

byly nově navrženy záchody, které zde chybí a byl rozšířen počet kabinek v každém podlaží. 
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Abstract 

The old building of the Faculty of Architecture has inconvenient spaces on the back - south- 

facade on both sides of the staircase . These two parts were added in later times, in the second 

half of the 20th century. Into the height of the old building, with high ceilings was crammed 

twice the number of floors. This resulted in a complicated tangle of small spaces, stairs etc. 

Headroom is not in allowed limit everywhere. 

The proposal is based on replacing these two parts with completely new design / independent 

of old building/. There were several initial basic options and requirements. It is a steel 

structure in the module 2,9 x 2,9 meters. The volume increases to width with increasing 

height. It does not occupy a place for access on the ground and at the same time it creates 

shelter for parked bicycles. In floor plans the new building is divided into two parts. One of 

the offices, which all have the same ceiling height – 2,9 meters. The remaining part is the so-

called multifunctional semi-public, serving to relax, work, presentations, waiting for 

consultations, ... Each array of module is placed in different height, they&apos;re making 

different levels and different optically connected spaces. Movement through these levels is 

spiraling and is achieved to entrance from all the existing floor&apos;s levels in the old 

building. 

The steel bearing structure is fitted with translucent glass. Due to it new spaces are very light 

and emotionally larger. New volumes are lightweight, transparent and you can see an old 

original facade through them. 

Number of office&apos;s working places compared to the original number 36 raised to 40 



chairs. On the ground floor have been newly designed toilets that are missing and number of 

booths was expanded to each floor. 
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Úvod 

Tématem projektu je návrh přístavby Fakulty architektury Univerzity v Lublani. V projektu je 

navrženo zbourat stávající nevyhovující části, dostavované ve druhé polovině 20. století, a na 

jejich místě postavit nové, lépe řešené, prostory. Ty by měly plně nahradit současnou kapacitu 

kanceláří a navíc nabídnout nové multifunkční prostory sloužící jak pro odpočinek, tak pro 

práci studentů.  Navrhovaná přístavba se skládá ze dvou částí přiléhajících na jihozápadní 

straně z obou stran k hlavnímu schodišti staré budovy. Návrh se snaží využít co nejvíce 

prostor tím, že půdorysný objem se s narůstající výškou zvětšuje. Ne terénu je tedy zachována 

šířka stávajících zpevněných ploch, sloužících pro komunikaci a parkování kol. Další snahou 

bylo vybudování samostatných objektů, které svou konstrukcí nezasahují do historické 

budovy a volbou konstrukčního systému a materiálů docílit transparentního a co nejméně 

hmotného dojmu.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  



A. IDENTIFIKACE STAVBY: 
 

Název stavby:  Fakulta Architektury Univerzity v Lublani 

Místo stavby:  Lublaň, Krakovo, Zoisova cesta 

Okres: Lublaň - centrum 

Stát:  Slovinsko 

Stupeň dokumentace:  studie a realizační – bakalářský projekt 

Datum:  Únor 2014 

 

Projektant:  Iva Tomková 

 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu veřejné budovy volnočasového centra na parcelách 

č. 100510, 100511, 100512, 100513, 100514, 100515, 100516, 100517, 100518, 100519, 

100520,  k.ú. Ljubljana. 

 

Objekt se skládá ze staré a nové budovy a přiléhajících venkovních prostor sloužících 

především k parkování aut a kol. Obě budovy jsou propojeny a tvoří tak jeden méně či více 

fungující celek.  

Ve staré budově se nachází děkanát a veškerá administrativa spojená s fungováním fakulty, 

učebny využívané především jako zázemí seminářů a kabinety většiny učitelů. V suterénu se 

dále nachází malý bufet s možností posezení, podkroví pod střechou bylo uzpůsobeno pro 

práci a život studentů. Mezi konstrukcí krovu jsou rozmístěny stoly tak, aby tvořili soukromé 

oddíly. Studenty je zde možno najít v kteroukoliv denní hodinu.  V nové budově kromě 

malých učeben a kabinetů v posledním patře najdeme také knihovnu a velký přednáškový sál. 

Díky tomu, že je u této budovy řešen bezbariérový vstup, podařilo se vyřešit bezbariérovost 

celého komplexu. Nová budova je v každém ze svých tří nadzemních podlaží propojena 

s budovou starou a je vybavena výtahem.  

Zadání projektu se týká pouze staré budovy a to především dvou jejích částí, které jsou 

situovány po obou stranách hlavního schodiště. Ty byly dostavovány později a hrubě 

nesplňují požadovaný komfort. Jedná se o seskupení malých místností propojených jedním, 

dvěma schody a v některých případech o světlé výšce menší než 2 metry. Tyto části, které 

nejsou nijak historicky hodnotné je navrženo zbourat a na jejich místě postavit fungující 

prostory, poskytující více prostoru a světla.  

Návrh vychází ze snahy co nejméně zasáhnout do historické budovy. Proto byla zvolena co 

nejvíce transparentní ocelová konstrukce opláštěná proskleným pláštěm. Návštěvník tam 

může skrze novou přístavbu stále vidět zdi původní stavby. Nové části jsou nezávisle na 

stávajících podlažích rozděleny po výšce na 6 nadzemních podlažích se světlou výškou 2,7m 

v prostorech kanceláří. Půdorysně je každá část rozdělena modulově na 9 čtvercových polí. 

Napojení na stávající 3 nadzemních podlaží je řešeno spirálovitým zvedáním stropů 

v jednotlivých polích modulu v poloveřejné části. Ta je určena pro nejrůznější využití a nabízí 

prostory s různými výškami a průhledy.  

 



B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 

 

Předmětem přestavby je areál Fakulty architektury Univerzity v Lublani, který se nachází 

v centru městě v části zvané Krakovo. Přístup je z frekventované ulice Zoisova cesta 

s přímým napojením na dálnici. Za zdí na jihozápadní straně se nachází poměrně rozlehlé 

pozemky se zahrádkami na které navazuje čtvrť s malebnou vesnickou zástavbou. Stavební 

pozemek je v současné době zastavěn z 50%. Zastavěná plocha je a tvoří ji dvě budovy. 

Nezastavěné plochy jsou využívány pro přístupové komunikace a parkování aut i kol.  

 

 

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 

Byly poskytnuty podklady ve formě výkresů stávajícího stavu. 

Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na dotčeném 

pozemku. 

V této fázi projektu více neřešeno. Nebyly provedeny žádné další průzkumy. 

 

Stávající objekty jsou připojeny na veškeré inženýrské sítě vedoucí pod Zoisovou cestou, tj. 

vodovod, kanalizace jednotné soustavy, silové vedení nízkého napětí, nízkotlaký plyn i 

sdělovací vedení. V rámci nové výstavby v areálu nebudou provedeny nové přípojky.  

 

Dopravní dostupnost z centra je zajištěna autobusem. V blízkosti se nacházejí MHD zastávky 

Križanke a Gornji trg. Zoisova cesta umožňuje přímé napojení na dálnici A1 a A2. V blízkosti 

pozemku stavby vede důležitá dopravní tepna Slovenska cesta, které vede přes střed města až 

na severní konec kde se napojuje na městský okruh H3. 

 

D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 
 

Stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE U STAVEB PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 
 

Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města. Objekt se 

nachází v k.ú. Ljubljana – Krakovo, na parcelách č. 100510, 100511, 100512, 100513, 

100514, 100515, 100516, 100517, 100518, 100519, 100520.  

 

G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Nejsou projektantovi známy. 

 

 

H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝROBY 
 

Předpokládané zahájení stavebních prací: červen 2014 

Předpokládané dokončení stavebních prací: duben 2016 

 

 

I. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 

OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 

BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH 

BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 
 

Plocha pozemku – 2 540 m2 

Zastavěná plocha - 1 262m2 

Celková užitková plocha – 2 933m2 

Obestavěný prostor – 25 1304m3 

Přibližné náklady – 18 000 000 Kč  

  



 

 

 

 

 

 

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  



IDENTIFIKACE STAVBY: 
 

 

Název stavby:  Fakulta Architektury Univerzity v Lublani 

Místo stavby:   Lublaň, Krakovo, Zoisova cesta 

Okres:    Lublaň - centrum 

Stát:    Slovinsko 

Parcely číslo:  100510, 100511, 100512, 100513, 100514, 100515, 100516, 100517, 

100518, 100519, 100520   

 

Projektant:   Iva Tomková 

 

 

1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) zhodnocení staveniště 

 

Pozemek se nachází v centru Lublaně na Zoisově cestě v blízkosti zastávek 

městského autobusu Križanke a Gornji trg a řeky Ljubljanice. Na pozemku se nachází 

areál Fakulty architektury skládající se ze dvou budov. Stará budova byla postavena 

v prvních letech 20. století, v druhé polovině byly dostavěny dvě části po obou bocích 

hlavního schodiště a poté při levé přistavěna navazující budova nová. 

Hlavní historická budova je využívána jako správní a nachází se zde i většina 

učeben a kabinetů. Nová budova je se starou propojena ve všech podlažích a je 

bezbariérová. Hlavní vstup do staré budovy je z ulice Zoisova cesta. Studenty více 

frekventovaný je zadní vstup na jihozápadní straně z důvodu stojanů na kola, které 

jsou zde umístěny po obou stranách. Bezbariérový vstup do nové budovy se za 

normálních okolností nevyžívá. Na pozemek vedou dvě příjezdové cesty. Ta po pravé 

straně staré budovy umožňuje přístup na parkoviště, využívané i pro venkovní akce 

všeho druhu. Druhá je nalevo od budovy nové a vede do garáže v suterénu.  

Stavebně technický stav je obou budov je dobrý.  

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

 

Stavba je situována v těsné blízkosti centra Lublani, na levém břehu řeky Ljubljanice. 

Svojí čelní fasádou je obrácena do ulice Zoisova která je poměrně frekventovaná a 

jsou zde také zastávky městských autobusů. Z druhé zadní části objektu je výhled 

výrazně jiný. Přímo ke zdi, vedoucí kolem parkoviště a přilehlých venkovních ploch, 

přiléhají soukromé pozemky zahrad a za nimi se nachází malebná část Krakovo a 

Krnovo, mající venkovský charakter. Na této straně se nachází části budovy, které se 

navrhují zbourat a postavit nové. Další změny se neplánují. Areál jako celek 

z provozního hlediska funguje. To platí jak pro budovy, tak pro venkovní plochy. 

Pouze před zadním vchodem je navržena nová zpevněná plocha-betonová deska. 

Z důvodu parkování kol bude vhodnější než stávající štěrk.  

Výchozím bodem pro návrh byla snaha o citlivý a co nejmenší zásah do staré 

historické budovy. Proto byla zvolena samostatná skeletová ocelová konstrukce na 

modulové osnově 2,9 x 2,9 metru a na ni uchycen prosklený fasádní plášť. Tato 



konstrukce je od zdi staré budovy odsazena o 80-100mm. Provozní napojení je řešeno 

tubusy nebo krátkými spojovacími krčky, které jsou rozděleny dilatačním profilem a 

umožňují tak mírný pohyb přístavby při sedání. Co nejsubtilnější konstrukce a 

prosklená fasáda byly zvoleny ve snaze umožnit průhled skrz novou lehkou stavbu na 

původní objem staré budovy.  

 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

 

Stávající konstrukce: 

 

Stará hlavní budova je třípodlažní s využívaným půdním prostorem i sklepem, 

který se nachází pod půlkou objektu. Svislé konstrukce jsou z cihel plných pálených. 

Objekt se nachází v dobrém technickém stavu. Nevyhovující je pouze z hlediska 

funkčního a to ve dvou symetrických částech po obou stranách hlavního schodiště na 

zadní fasádě.  

 

Bourací práce: 

 

Z důvodu dispozičních změn budou dvě již zmíněné dostavované části zbourány a na 

jejich místě založeny objekty nové. Do nosných konstrukcí stávající staré budovy 

nebude nijak zasahováno, kromě vybourání nových dveřních otvorů ty budou zajištěny 

prefabrikovanými betonovými překlady. V místnostech přiléhajících z obou stran ke 

schodišti budou vybourány nízké vložené stropy a budou nahrazeny novými 

betonovými deskami. Původní stropy na úrovni hlavních podlažích budou ponechány 

bez zásahu.   

 

Zemní práce: 

 

Stavební jáma bude ze stran přiléhajících k objektu zajištěna pažením, na 

nejvzdálenější straně od objektu bude svahována. Dno stavební jámy je pod pravým 

objektem -1,830 m od srovnávací roviny 0,000 = 285,000 Bpv, tj úrovně podlahy 1NP, 

pod levým objektem je dno nižší a to -2,030 m. Následně budou vyvrtány a 

vybetonovány piloty o průměru 750mm. Uloženy budou do únosné vrstvy zeminy ve 

hloubce -6,900m což je dostatečně níže než stávající základy. Po vybetonování pilot 

budou do bednění vybetonovány základové rošty. Na rošt budou ukotveny ocelové 

sloupy. Poté bude jáma zasypána a dobetonovány železobetonové pochozí desky 

s podkladním betonem.   

 

 

Základy: 

 

 Objekt bude založen základovým roštem a pilotami z betonu C 20/25 XA1 a 

oceli B500B. Šířka roštu je 950mm a hloubka 1 metr. Piloty jsou umístěny v místě pod 

nosnými sloupy, po obvodu se starou budovou musí být vychýleny mimo modulové 

osy. V místě pod 1NP jsou na základovém roštu dobetonovány po výšku podlahy 

podkladní hranoly nesoucí sloupy.  

 

 



Zemní vlhkost: 

 

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím modifikovaného asfaltového pásu 

SBS s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Elastobit GG40.  

 

Svislé konstrukce: 

 

a. nosné konstrukce: 

 

Nosnou konstrukci nových objektů tvoří ocelové svařované sloupy 250x250. 

V každé části se jich nachází 12, dohromady tedy 24. Jsou pravidelně rozmístěny na 

modulové osnově 2,9 x 2,9 m. Ve výšce stropů v jednotlivých polích jsou v obou 

směrech ztuženy ocelovými průvlaky 2xIPE 240.  

 

b. obvodový plášť: 

 

Obvodový plášť je tvořen proskleným fasádním systémem Schüco FW 50+.SI. 

Tento systém tvoří hliníkové profilované rámy šířky 50mm, do kterých jsou vložené 

skleněné plochy. Jedná se o pevní zasklení z čirého bezpečnostního dvojskla. Na 

jihozápadní fasádě jsou tyto profily speciálně upraveny a jsou mezi ně přišroubovány I 

profily, které přes objímky drží pohyblivé trubky, které nesou systém stínících 

fasádních desek Max Alucompact. Pootočení jednotlivých trubek je možné regulovat 

ručně, nebo řídit přes počítačový systém závisle na množství osvětlení. Stejné fasádní 

desky jako na stínících prvcích jsou použity ještě na vnější opláštění spojovacích 

krčků nové a staré budovy.  

 

c. příčky a vnitřní stěny: 

 

Příčky v nových částech oddělují prostory kanceláří a multifunkčního prostoru a 

jsou provedeny ze skleněných tvarovek Profilit typ 7000mm tloušťky 70mm, které 

jsou osazeny do hliníkového rámu.  

Nové příčky ve staré budově jsou provedeny z broušených cihel Porotherm různých 

tlouštěk, nebo z příčkovek Ytong tl. 100mm. Příčky nacházející se v hygienickém 

zázemí a oddělující jednotlivé kabinky jsou lehké ze dřevotřískových sanitárních 

desek Elmaplan, umístěných 150mm nad zemí na nožičkách.  

 

 

Vodorovné konstrukce: 

 

Stropy v nových částech jsou neseny ocelovými průvlaky vždy ze dvou IPE 

240 nosníků. Ty jsou navařeny mezi sloupy v obou směrech. Mezi nimi jsou vždy 

v jednou směru ještě 2 menší IPE 100 nosníky, na kterých se do položeného 

trapézového plechu TR 40/183 vybetonuje železobetonová deska. Celkem v 6 polích 

je jeden obvodový 2xIPE240 nosník nahrazen pouze nosníkem IPE100 z důvodu 

přiléhání na příčku z Profilitů, kde by se velký nosník nevlezl.  

Ve staré budově v místnostech sousedících po obou stranách se schodištěm 

budou vložena technická mezipatra sloužící pro vzduchotechniku nových objektů. 

Stropní konstrukce bude provedena jako železobetonová deska tl. 120mm. 

Konstrukční výška je 2420mm od stávajících podlah. Deska bude do stávajícího zdiva 

uchycena pomocí kapes šířky 250mm a hloubky 150mm, kde bude umístěna smyková 



výztuž. Tyto kapsy jsou do zdiva vytesány po 600mm. V desce se nachází prostup 

1000x800mm sloužící jako výlez do prostoru mezipatra.  

 

 

Střecha: 

 

Střecha je navržena jako jednoplášťová. Na stropní konstrukci, teda na železobetonové 

desce je položena parozábrana z PE fólie a na ní jsou položeny spádové dílce EPS 

s nakašírovanou hydroizolací z asfaltového pásu. Tyto dílce mají spád 2% a jsou 

spádovány od středu terasy k batikovému žlabu po bocích. Žlab má jednu vpusť, která 

je vyvedena na fasádu do hranatého okapního svodu. Voda ze střechy je tedy 

odváděna dvěma střešními vtoky průměru 70mm. Na asfaltové pásy bude provedena 

ještě horní vrstva hydroizolace. Jedná se o systém Coniroof 2103, který se provádí 

nástřikem. Na tuto vrstvu jsou položeny rektifikační podložky vyrovnávající spád a 

nesoucí podkladní profily Twinson teracce. Nášlapná vrstva terasy je tvořena prky 

Twinson teracce 9555. Zábradlí je celoskleněné z lepeného bezpečnostního skla tl. 

8mm a je kotveno do střechy z boku pomocí speciálních šroubů.  

Odstupňované stříšky nad třemi zbývajícími poli mají skladbu stejnou, pouze na těch 

vyšších, kam není přístup, je horní vrstva hyhroizolace Coniroof. Tyto stříšky jsou 

vyspávány tak, aby voda pro hydroizolaci stékala na úroveň terasy a byla odváděna 

jedním ze dvou zmiňovaných vtoků.  

 

 

Schodiště: 

 

V multifunkčních prostorách nových přístaveb se nachází malá schodiště 

vyrovnávající jednotlivé výškové rozdíly. Ty jsou provedeny ze dřevěné konstrukce 

skládající se z dřevěných žeber s vyřezanými hranami na jednotlivé schodnice a čela 

schodů. Celá konstrukce je poté opláštěna poplastovaným plechem Fatrafol, tl. 1mm. 

Zábradlí se u schodišť nachází, protože na ně bude volně navazovat nábytek a 

nevzniká tak nebezpečí pádu.  

 

 

Úprava vnějších povrchů: 

 

Sklo bude dvojité, izolační, čiré. Veškeré ocelové prvky – sloupy nebo systém 

zastínění fasády budou opatřeny ochranným nátěrem.  

 

 

Úprava vnitřních povrchů: 

 

Při povrchových úravách vnitřních prostor je maximálně využito jednoduchých 

materiálů jako je sklo nebo ocel. Viditelné ocelové prvky budou opatřeny ochraným 

nátěrem. Spojovací krčky i podhledy budou opláštěny poplastovaným plechem 

Fatrafol šedé barvy.  

Nové příčky ve staré budově budou opatřeny vápenocementovými omítkami bílé 

barvy. V prostorech hygienického zázemí jsou zdi natřeny omyvatelným nátěrem.  

 

 

 



Tepelně izolační opatření: 

 

Obvodový plášť Schüco i konstrukce střechy a podlahy nad venkovním 

prostorem vyhovují požadavkům na prostupy tepla podle dle ČSN 73 0540-4 a ČSN 

EN ISO 6946. 

 

 

Podhledy: 

 

Sádrokartonové podhledy jsou tvořeny dvojúrovňovým křížovým roštem z R-CD 

profilů Rigips na které jsou připevněny akustické desky Rigips 12,5mm. Jako 

povrchová vrstva je poplastovaný plech Fatrafol.  

 

 

Podlahy: 

 

Nášlapná vrstva v nových přístavbách i v nově řešených záchodech je tvořena 

samonivelačním anhydritem tl. 40mm, který je separační PE fólií oddělen od 

kročejové izolace z minerální vlny v tloušťce 20mm. Pod ní se nachází technická 

vrstva z EPS tloušťky 30mm.  

V technickém mezipatře podlaha není řešena a jako pochozí je ponechám nosný beton.  

 

 

Výplně otvorů: 

 

a. dveře 

 

V nové části se dveře nachází zasazené v profilitových stěnách do hliníkových 

rámů. Jsou celoskleněné z pískovaného skla. Ve spojovacích krčcích jsou dveře 

celoskleněné bezrámové, celá konstrukce i s pevným zasklením je uchycena 

v ocelovém rámu na konstrukce tubusu.  

Dveře v nově vzniklých otvorech ve staré budově jsou dřevěné s dřevěnými 

obložkovými zárubněmi. Dveře do kabin záchodů jsou součástí lehkých sanitárních 

příček, provedeny ze dřevotřísky.  

 

b. okna 

 

V přístavbě se okna nenachází. Ve staré budově jsou veškeré výplně okenních otvorů 

ponechány stávající.  

 

 

Oplechování: 

 

Střešních žlabů je provedeno jako měděný plech tl. 1,2 mm. Okapní svozy jsou 

titanzinkové zančky Rheinzink.  

 

 

 

 

 



Vnitřní schodišťová zábradlí a madla: 

 

Jednotlivé výškové rozdíly mezi poli v multifunkčních prostorech budou chráněny 

zábradlím z bezpečnostní lankové ocelové sítě (ve výkresech značená jako G2), která 

bude natažena mezi jednotlivými stropy. 

 

Úprava okolního terénu: 

 

 

V předprostoru před zadním vstupem, sloužícím především k parkování kol, 

bude nově vybudována železobetonová pochozí deska. Mimo tuto část jsou stávající 

komunikace ponechány štěrkové.  

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Areál není přístupný veřejné automobilové dopravě. Pouze vjezd ze Zoisovy cesty 

do podzemní garáže pod novým objektem. Vjezd na parkoviště po pravé straně staré 

budovy je omezen závorou.  

Stávající objekty jsou připojeny na inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, 

jednotnou kanalizaci, rozvody NN, sdělovací kabel a nízkotlaký plynovod.  

 

 

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

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

území a svážném území 

 

Stávající parkoviště přístupné ze Zoisovy cesty poskytuje 28 parkovacích míst 

včetně dvou pro imobilní. 

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svažitém území. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Rekonstrukce stávající budovy a přístavba nových částí nemá zásadní vliv na 

životní prostředí.  

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Ve staré budově se nenachází výtah a není bezbariérová, to ale řeší budova 

nová, která vstupní rampu a je vybavena výtahem, který se nachází v krčku spojují obě 

budovy. Ty jsou ve všech třech hlavních podlažích propojeny a je alespoň takto 

zajištěn bezbariérový přístup do staré hlavní budovy. Přesto je v návrhu umístěna 

pojízdná plošina na prvním vnitřním schodišti, aby byl zajištěn přímý přístup 

k vrátnici. Rozdíl 4 venkovních schodů bude řešen pomocí schodolezu, který bude 

uskladněn na vrátnici. Nová přístavba, která se vypořádává s propojením různých 

výškových úrovní bezbariérovost nesplňuje. Situace je řešena konzultační místností 

v 1NP, která má větší standart než samotné kanceláře.  

 

 

 



h) průzkumy a měření 

 

Nebyly provedeny žádné speciální průzkumy. V této fázi projektu více 

neřešeno. 

 

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

výškový systém 

 

Použit výškový systém Balt po vyrovnání. 

0,000=285,000 m n.m. 

 

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

provozní soubory 

 

Areál se sestává ze dvou hlavních objektů – hlavní historické budovy a budovy 

nové. Navrhované přístavby jsou samostatné objekty, dispozičně a funkčně však patří 

ke staré budově.  

 

 

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

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich 

minimalizace. 

 

V průběhu výstavby může dojít ke zvýšení intenzity dopravy, případně ke 

znečištění komunikací. Lešení bude stavěno na zadní části pozemku.  

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení 

vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v 

protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost). Důležité z hlediska 

minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 

minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 

časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. 

Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, 

nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším 

začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to 

pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní 

ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

 

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. 

č.185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 



souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií 

podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám 

nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle §112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 

právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 

provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem 

pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 

obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. §20 zák. č. 185/2001 Sb. 

 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu 

bezpečnosti práce a především vyžadovat používání ochranných pomůcek a 

dodržování technologických postupů. Všichni pracovníci musí být prokazatelně 

seznámeni s příslušnými předpisy. Před zahájením zemních prací se provede vytyčení 

veškerých inženýrských sítí a budou dodrženy všeobecné podmínky pro zemní práce. 

Jako doklad vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Zhotovitel stavby zajistí, 

aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni 

pracovníci na stavbě musejí být proškoleni a seznámeni s bezpečností práce, poučeni o 

pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s 

hygienickými a požárními předpisy. Musí se dodržovat zákony a vyhlášky: Nařízení 

vlády č.591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení 

projektové dokumentace. Zhotovitel stavby musí zajistit staveniště proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. El. zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 

341440. Komunikace, schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. 

Veškeré obecně platné požadavky budou splněny. 

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 
Stavebně – technický průzkum proveden pouze hypoteticky. Konstrukční prvky 

navrženy dle předběžného návrhu pouze orientačně a podle empirických vzorců.  

 

3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
Jsou vytvořeny dostatečné dimenze a počet únikových cest a je umožněn 

bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Konstrukce jsou navrženy tak, aby byly 

dodrženy požadavky zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu a aby 

byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě a na sousední objekty. 

Požární bezpečnost bude řešena v samostatné projektové dokumentaci.  

 

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 



Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 

zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby 

na životní prostředí. Větrání je navržené ve většině místností jako nucené. Zastínění 

fasády na jihozápadní straně je navrženo pomocí systému otočných fasádních desek 

trojúhelníkového tvaru. Použité materiály budou mít certifikát o shodě. 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván k účelu, 

pro který je určen, tedy pro výuku, kanceláře, prezentace, atd.   

 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Fasáda je z izolačního dvojskla a tím je zajištěna ochrana proti hluku uvnitř 

budovy. 

 

7.  ÚSPORA ENERGIE 
 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových 

konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 

součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel prostupu tepla Udop.  

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Dispoziční řešení budov je upraveno tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup 

do všech hlavních podlaží staré i nové budovy.  

 

9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 



Ochrana stavby před radonem, agresivní spodní vodou, seismicitou, 

poddolováním, ochranná a bezpečnostní pásma apod. bude řešeno na základě 

provedených průzkumů. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Není kladen speciální požadavek na ochranu obyvatelstva.  

 

11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 
 

a) Odvodnění území - objekty jsou napojeny na stávající stoky DN 700 na 

Zoisově cestě. Bude využito stávajících sítí a přípojek jednotné kanalizace. 

 

b) Zásobování vodou – bude využito stávajících sítí a přípojek vodovodního řádu. 

 

 

c) Zásobování energiemi – využito stávajících sítí a přípojek nízkého napětí a 

zemního plynu. V nových objektech je nutné zhotovit nové rozvody 

elektroinstalací. 

 

d) Řešení dopravy - stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní 

komunikaci. Přístup pro pěší je z více směrů. Je zajištěn dostatečný počet 

parkovacích míst. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby – úprava okolí stavby zůstává stejná, u zadního 

vstupu je navržena nová betonová deska, sloužící k parkování kol. 

 

f)  elektronické komunikace - přípojka elektronické komunikace je stávající. 

Nutno pouze dodělat rozvody v nových částech.   

 

12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

STAVEB 
 

Nevyskytují se. 
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Závěr 

Výsledkem této práce je návrh přístavby Fakulty architektury Univerzity v Lublani. Návrh se 

postupně vyvíjel, s vypracováváním stavebně-technické části byl v několika bodech 

pozměněn, hlavní koncept a myšlenky ale zůstaly zachovány. Objekt svým řešením splňuje 

požadavky odpovídající českým normám. Dostavované části přináší větší komfort pro učitele, 

mající zde své kanceláře, a studentům nové multifunkční prostory, sloužící jak pro 

samostatnou práci, odpočinek, tak i pro výuku. Objekty svým architektonickým řešením 

nabízí příjemně prosvětlené prostory a svým hmotovým řešením umožňují využít více 

prostoru v horních podlažích při zachování provozu u zadního frekventovaného vchodu do 

staré budovy.  
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Anotace práce Stará budova fakulty architektury v Lublani má na zadní jižní straně po 

obou stranách schodiště nevyhovující prostory. Tyto dvě části byli 

přistavěny v pozdější době - v druhé polovině 20. století. Do výšky staré 

budovy, která má vysoké stropy, byl vměstnán dvojnásobný počet pater. 

Vznikla tak složitá změť malých prostor, různých schodečků apod. Výška v 

některých místnostech je pod povolenou hranicí. 

Návrh s nahrazením těchto dvou částí zcela novými /na staré budově 

nezávislými/ konstrukcemi. Nový návrh vychází z několika základních 

možností a požadavků. Jedná se o ocelovou konstrukci v modulu 2,9 x 2,9 

metru. Hmota s rostoucí výškou roste i do šířky. Nezabírá tak místo pro 

komunikaci na zemi a zároveň tak vytváří přístřeší nad zaparkovanými koly. 

Půdorysně je nová budova rozdělena na dvě části. Jedna jsou kanceláře, 

která mají všechny stejnou světlou výšku - 2,7 metru. Zbylá část je 

multifunkční tzv. poloveřejná, sloužící k odpočinku, práci, čekání na 

konzultace, prezentace,... Každé pole modulu je umístěno do jiné výšky, 



vytvářející tak různě vysoké a různě opticky propojené prostory. Pohyb 

probíhá po spirále a je tak dosaženo vstupům ze všech stávajících 

výškových úrovní ve staré budově.  

Ocelová nosná konstrukce je opláštěna prosklenou fasádou s čirého skla. 

Nové prostory jsou tak zcela světlé a pomáhají pocitově zvětšit prostory. 

Nové tvary jsou tak lehké, transparentní a je skrz ně vidět i stará původní 

fasáda.  

Počet kancelářských míst se oproti původnímu počtu 36 navýšil na 40 židlí. 

V prvním patře byly nově navrženy záchody, které zde chybí a byl rozšířen 

počet kabinek v každém podlaží. 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The old building of the Faculty of Architecture has inconvenient spaces on 

the back - south- facade on both sides of the staircase . These two parts were 

added in later times, in the second half of the 20th century. Into the height 

of the old building, with high ceilings was crammed twice the number of 

floors. This resulted in a complicated tangle of small spaces, stairs etc. 

Headroom is not in allowed limit everywhere. 

The proposal is based on replacing these two parts with completely new 

design / independent of old building/. There were several initial basic 

options and requirements. It is a steel structure in the module 2,9 x 2,9 

meters. The volume increases to width with increasing height. It does not 

occupy a place for access on the ground and at the same time it creates 

shelter for parked bicycles. In floor plans the new building is divided into 

two parts. One of the offices, which all have the same ceiling height – 2,9 

meters. The remaining part is the so-called multifunctional semi-public, 

serving to relax, work, presentations, waiting for consultations, ... Each 

array of module is placed in different height, they&apos;re making different 

levels and different optically connected spaces. Movement through these 

levels is spiraling and is achieved to entrance from all the existing 

floor&apos;s levels in the old building. 

The steel bearing structure is fitted with translucent glass. Due to it new 

spaces are very light and emotionally larger. New volumes are lightweight, 

transparent and you can see an old original facade through them. 

Number of office&apos;s working places compared to the original number 

36 raised to 40 chairs. On the ground floor have been newly designed toilets 

that are missing and number of booths was expanded to each floor. 

Klíčová slova Fakulta architektury, Lublaň, ocelová konstrukce, sklo, světlo, výškové 

úrovně 

Klíčová slova v 

anglickém 
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Faculty of Architecture, Ljubljana, steel construction, glass, light, height 

levels 
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