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rekonstrukce 9 pavilonů  
VŠb-tu v ostravě aneb  
stavební práce vyžadující 
originální řešení 
a hodinářskou 
přesnost



jednotkou míry ve stavebnictví bývají nejčastěji 

metry a centimetry. Při rekonstrukci a zateplení 

budov v areálu VŠb-tu v ostravě se však muselo 

pracovat s jednotkou ještě o řád nižší a využívat 

řady netradičních a originálních řešení.

Vysoká škola báňská – technická univerzita je největší a nejznámější 

vysokou školou v ostravě. byla založena v roce 1945 a v současné době 

na ní studuje přibližně 20 tisíc studentů. areál vysoké školy se nachází ve 

východní části ostravy a skládá se z mnoha objektů. Většina z nich byla 

postavena v sedmdesátých letech minulého století a energetické para-

metry budov neodpovídají současným požadavkům na úsporný provoz. 

V průběhu let 2012 až 2015 jsme stáli před úkolem vybudovat dva nové 

horkovody a provést energeticky úsporná opatření u devíti velkých sta-

veb. Veškeré práce vyžadovaly enormní požadavky na chytrost a přesnost 

provedení a také na rychlost, neboť rekonstrukce nemohly narušit probí-

hající provoz. 

Práce na budovách (pavilony D, e, F, G a H) započaly v roce 2012. Postup-

ně zde byly prováděny tyto práce: klasické zateplení obvodového pláště 

a střechy včetně výměny výplní stavebních otvorů (okna, dveře, hliníko-

vé konstrukce, prosklené části budov), doplnění stávající otopné sousta-

vy, nový systém měření a regulace včetně 3 nových regulačních stanic, 

rekonstrukce vzduchotechniky a pokládka nového potrubí horkovodu  

s rozšířenou světlostí (Dn 100), které bylo napojeno na horkovodný 

rozvod Dalkia. Horkovod byl opatřen uzavíracími armaturami, na které 

budou v budoucnu napojeny další objekty v areálu.

VŠB-TU Ostrava
Devět velkých pavilonů včetně nové knihovny
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Po pěti pavilonech přišel na řadu v roce 2014 Geologický pavilon pro-

fesora Pošepného, v němž jsou vystaveny a skladovány geologické  

a mineralogické sbírky staré více než 100 let. také v případě Geologic-

kého pavilonu bylo provedeno nové zateplení vnějšího pláště budo-

vy, tentokrát však moderními sendvičovými panely kingspan s jádrem  

z Pur pěny resp. minerální vlny. nové panely daly budově zcela nový 

vzhled. Vzhledem ke konstrukčním omezením objektu bylo nutné pro-

vést speciální zateplení střechy. Zatímco běžně bývá polystyrén zakotven 

do střechy a ukryt pod izolací, v případě pavilonu profesora Pošepného 

je tomu přesně naopak. nejprve je na střechu umístěna izolace a na ní je 

položen speciální polystyrén XPs, který od izolace dělí smyčková rohož. 

Název projektu: modernizace areálu VŠb-tu ostrava

INvestor:  Vysoká škola báňská – tu ostrava 

realIzátor: bystroŇ Group a.s.

Doba realIzace: 2012 – 2015

FINaNčNí objem: 130 mil. kč bez DPH

rozsah prací: Horkovod, zateplení obvodových plášťů a střech, 

výměna výplní otvorů (oken, hliníkových konstrukcí, dveří a pro-

sklených částí budov), doplnění stávající otopné soustavy, nový 

systém měření a regulace včetně regulačních stanic, rekonstrukce 

vzduchotechniky, schodišť, terénní úpravy.
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1. Geologický pavilon největší proměnou prošel Geologický pavilon, 

který se změnil zvenku i zevnitř. V interiéru je například přímo nad geolo-

gickými a mineralogickými sbírkami nové osvětlení. 

2. Nová knihovna Při doteplení objektu bylo potřeba velmi opatrně 

demontovat obložení, vyměnit kotvy a obložení vrátit na své původní 

místo (2a – původní foto, 2b – foto po rekonstrukci letos v zimě).

3. Pavilony D, E, F, G a H k energeticky úspornému provozu nyní přispí-

vají i četné solární panely na střeše objektů.

4. Zateplení střechy tepelnou izolací XPS netradiční řešení s při-

tížením štěrkové vrstvy, které výborně odolává povětrnostním podmín-

kám a zároveň plní estetickou funkci. 

www.bystrongroup.cz



5. Okna náročná na přesnost součástí dodávky byla moderní hliníková 

okna s nízkým součinitelem prostupu tepla. 

6. Nová sportovní hala V rámci revitalizace areálu vysoké školy budeme 

letos rekonstruovat stávající sportoviště, ze kterého se stane moderní spor-

tovní hala. Projekt předpokládá investici 23 milionů kč.

Polystyren je přitížen pomocí štěrkové vrstvy. Při dešti voda volně protéká 

štěrkovou vrstvou, mine tepelnou izolaci a roštem je odváděna do odpad-

ních svodů. 

kromě originálního řešení zateplení střechy jsme zrekonstruovali technic-

ké zařízení budovy, zejména elektrorozvody a nové osvětlení, Zti, topnou 

soustavu, slaboproudy, datové kabely, ePs, zabezpečovací systém, prostory 

sociálních zařízení včetně nového zázemí pro tělesně postižené studenty. 

také v případě nové knihovny bylo v roce 2014 nutné použít netradič-

ní postupy. kvůli přiblížení se mezním hodnotám statiky budovy nebylo 

možné do výplní stavebních otvorů použít standardní okna s trojskly, pro-

tože tato byla příliš těžká. Proto bylo nutné nechat vyrobit speciální plas-

tové rámy zpevněné namísto oceli kompozitem, který je mnohem lehčí 

a zároveň má výrazně lepší energetické parametry. technicky vyspělejší 

rámy umožnily použít izolační dvojskla při zachování požadovaného sou-

činitele prostupu tepla. Dále byl použit speciální hliníkový fasádní systém, 

okna jsou s ovládáním na elektropohon a navíc osazena venkovními žalu-

ziemi typu c.

Další zkouškou na přesnost a preciznost bylo zateplení objektu. obložení 

budovy nové knihovny je řešeno hliníkovými deskami alucobond. Pod 

nimi se nacházelo zateplení o tloušťce 60 milimetrů, které bylo potřeba za 

účelem doteplení zdvojnásobit. V praxi to znamenalo provést demontáž 

opláštění a původní izolace, výměnu kotev obkladových kazet za nové, 

dvakrát delší a zpětné namontování panelů. Práce vyžadovala nejen pečlivé 

Více informací o společnosti bystroŇ Group se dozvíte na www.

bystrongroup.cz. můžete si také nechat zaslat Profil společnosti,  

ve kterém naleznete kompletní portfolio činností stavební skupiny 

bystroŇ Group včetně realizací našich prací. Profil si můžete objed-

nat na telefonním čísle 777 813 873.

označení a uskladnění demontovaných kazet (aby je bylo možné vrátit na 

původní místo), ale také bylo potřeba přizpůsobit staré obložení novým 

rozměrům budovy tak, aby spáry na nové knihovně lícovaly stejně jako na 

začátku. Při velkých rozměrech budovy bylo nutné pracovat s milimetro-

vou přesností. Výsledek však stojí za to. nově zateplené objekty jsou nyní 

nadčasové a dle požadavků investora v souladu s novými energetickými 

standardy. Vzhledem ke spokojenosti ze strany investora a díky našim 

výhodným finančním podmínkám budeme v roce 2015 v areálu vysoké 

školy rekonstruovat také další objekty, konkrétně vysokoškolské koleje 

(zateplení budovy b) a vysokoškolskou tělocvičnu. 
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