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ABSTRAKT  
Předmětem zadání bakalářské práce je vyřešit krizovou situaci parkování u Jaderné elektrárny 

Dukovany. Parkovací plochy před závody jsou pořád stejné, ale počet automobilů nezvratně roste. 

Proto se vedení elektrárny rozhodlo tuto situaci řešit.  

Na zadané parcele byly navrženy dva téměř totožné parkovací domy, které pokryjí kapacitu 1572 

parkovacích míst pro automobily. Jedná se o jednoduchý návrh 5ti podlažního montovaného objektu 

z železobetonových sloupů, průvlaků, SPIROLL panelů a dalších prvků. Pro lepší ztužení objektu byla 

vertikální komunikační jádra navržena jako monolitická železobetonová. Fasádu objektu tvoří zavěšená 

konstrukce opatřená tahokovem, díky tomu se do prostoru bude dostávat světlo a bude zajištěna 

výměna znehodnoceného vzduchu v garážích.  

V prvním podlaží se nachází parkovací plocha pro 142 automobilů, z toho jsou 4 parkovací místa 

určena pro dobíjení elektromobilů a 10 míst pro parkování imobilních, tyto místa se nachází pouze 

v přízemí pro jednodušší pohyb jejich majitelů. Kromě parkovacích míst zde nalezneme tři komunikační 

vertikální jádra se schodišti a výtahy. U jednoho komunikačního jádra se nachází i hygienické zázemí 

s toaletami pro muže, ženy, imobilní a úklidovou místností. Uprostřed půdorysu jsou navrženy dvě 

rampy pro vertikální přejezd automobilů.  Dle požadavků byly navrženy i samoobslužné mycí boxy a 

technická místnost. Druhé a další podlaží jsou totožná. V každém podlaží je navrženo 161 parkovacích 

míst z toho 4 místa pro dobíjení elektromobilů. Nechybí zde ani hygienické zázemí a technická 

místnost. Pro bezpečnost chodců se v celém objektu nachází vyznačené horizontální komunikace, díky 

kterým se zaměstnanec dostane od svého automobilu do komunikačního jádra a ven z objektu.   

Okolí parkovacích domů bude upraveno tak, aby zaměstnanci mohli procházet příjemným 

prostředím – budou zde vytvořeny chodníky, bude vysázena zeleň a případně umístěny lavičky pro 

odpočinek. Na okraji parcely je navržen menší přístřešek pro parkování kol zaměstnanců.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Parkovací dům JE Dukovany, Jaderná elektrárna Dukovany, parkovací stání, zavěšená fasáda 

z tahokovu, montovaný skelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
The subject of the bachelor thesis is to solve the crisis situation of parking at the Dukovany Nuclear 

Power Plant. Parking areas in front of the company are still the same, but the number of cars is 

growing rapidly. Therefore, the power plant management decided to solve this situation. 

Two nearly identical parkades were designed for this area to cover the capacity of 1572 parking 

spaces. It is a simple design of a 5-storey prefabricated building made of reinforced concrete columns, 

beams, SPIROLL panels and other elements. For better bracing of the building, the vertical 

communication cores were designed as monolithic reinforced. The façade of the building consists of a 

suspended structure fitted with expanded metal, which will help with incoming light and also with the 

exchange of degraded air in the garages. 

On the first floor there is a parking space for 142 cars, of which 4 are parking stalls for charging 

electric cars and 10 stalls for designated handicap parking, all these stalls are located only on the 

ground floor for easier access of the car owners. In addition to these parking stalls, there are three 

vertical communication cores with staircases and elevators. At one communication core is also a 

sanitary facility with toilets for men, women, for people with disabilities and cleaning room. Two ramps 

are designed for vertical crossing of cars in the middle of the ground plan. Self-service washing boxes 

and utility room were designed according to requirements. The second and subsequent floors are 

identical. There are 161 parking stalls on each floor, 4 of them are for charging electric vehicles. There 

are also sanitary facilities and a utility room. For the safety of pedestrians, the entire parkade is marked 

with horizontal roads, thanks to which the employees get from their cars to the communication core 

and out of the building. 

The surroundings of the car parks will be adjusted so that employees can walk through pleasant 

surroundings – sidewalks will be created with planted greenery and resting benches. Employees’ bikes 

will be parked in a smaller shelter situated on the edge of the property. 

 

 

KEYWORDS  
Parking house of JE Dukovany, Nuclear power plant Dukovany, parking space, suspended facade of 

expanded metal, prefabricated skeleton. 
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ÚVOD 
Předmětem zadání bakalářské práce je vyřešit krizovou situaci parkování u Jaderné elektrárny 

Dukovany. Parkovací plochy před závody jsou pořád stejné, ale počet automobilů nezvratně roste. 

Proto se vedení elektrárny rozhodlo tuto situaci řešit. Na zadané parcele budou ve dvou etapách 

vystavěny dva parkovací domy, přístřešek pro kola, silnice, komunikace pro pěší a celý prostor bude 

dotvořen vysázením zeleně.  

Objekt je navržen jako jednoduchá montovaná železobetonová stavba, založená na pasech a 

dvoustupňových patkách, která je doplněna o ztužující prvky v podobě železobetonových 

monolitických komunikačních jader. Pro urychlení výstavby byly pro stropní konstrukce navrženy 

stropní panely SPIROLL, které budou uložené na rozšířené průvlaky. Díky provozu nebylo potřeba 

navrhovat zateplení celé stavby, ale pouze hygienického zázemí. Jedná se o otevřený prostor, který je 

zakryt zavěšenou fasádou v podobě nosných roštů opatřených tahokovem. Díky tomu do interiéru 

vniká světlo a zároveň dochází k výměně vzduchu. Konstrukce také slouží jako bezpečnostní prvek 

proti vypadnutí osob ve vyšších podlažích. Aby stavba nebyla příliš fádní, v místech tuhých jader jsou 

navrženy ocelová lanka, po kterých bude vzrůstat břečťan, který se dále rozroste po tahokovu a 

vznikne tak nová zelená plocha. Jedná se o jakousi pomyslnou náhradu zeleně ze zastavěné plochy 

parkovacích domů. V parteru objektu fasáda navržená není, ta začíná až od druhého podlaží, zde se 

nachází železobetonové sloupy ve tvaru písmene V. Ty celou stavbu odlehčí a ozvláštní. Zároveň se 

jedná o možné únikové cesty při požáru či jiném nebezpečí.  

V obou parkovacích domech je navrženo 1572 parkovacích míst, teda 786 míst pro jeden parkovací 

dům. V prvním podlaží jsou navíc navrženy místa pro imobilní z důvodu snazší dostupnosti. Ve všech 

podlažích se nachází vždy 4 parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů. Jednotlivá podlaží jsou 

propojena pomocí tří komunikačních jader se schodišti a výtahy. Vše je navrženo bezbariérově. Také 

zde nalezneme hygienické zázemí se záchytnými toaletami pro zaměstnance závodů. V každém podlaží 

je navíc navržena technická místnost. Samoobslužné mycí boxy jsou součástí prvního podlaží. Jsou 

umístěny vedle technické místnosti.  

Na řešené parcele se nachází i menší přístřešek pro parkování kol se stojany a možností uzamknutí 

kola. Jedná se o jednoduchou stavbu z ocelových profilů a skleněných tabulí místo střešní konstrukce. I 

tato stavba dotváří celý prostor návrhu včetně zeleně. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Parkovací dům JE Dukovany 

Účel stavby:   parkovací dům 

Místo stavby:   p.č. 357/5, 357/7, 334/1, 341/6, 35/2  

Předmět dokumentace: novostavba dvou parkovacích domů  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 J méno , p říj m ení a mís to trvalého po byt u (fyzic ká o sob a):  

ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 J méno , p říj m ení, o bchod ní f irma, I Č, b ylo -li přid ěle no , mís to po dnikán í (fyz ic ká o s o ba p o dnikaj ící) n 

ebo  o bchod ní fir ma n ebo název , IČ, bylo -l i p řiděl eno , adr es a sídla (pr ávni cká  

o sob a):   

Andrea Marečková 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO 01  novostavba parkovacího domu č.1 

SO 02  novostavba parkovacího domu č.2 

SO 03  přípojky inženýrských sítí 

SO 04  zpevněné plochy 

SO 05  terénní úpravy, zatravnění 

  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podmínky investora na výstavbu parkovacího domu v dané lokalitě. Návštěva a fotodokumentace 

parcel a přilehlého okolí. 

Legislativní požadavky – zákony, vyhlášky a normy. 

Mapové podklady území – katastr nemovitostí, mapy geoportálu, správci sítí. 

Portál České geologické služby – inženýrskogeologické poměry a radonové riziko Portál Českého 

hydrometeorologického ústavu – předběžné zatížení sněhem 

  

Pro je ktov á do ku m ent ac e byla z pr aco vá na dl e tě chto n o rem a př edpisů: 

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Zákon č. 183/2006 Sb. (ve znění účinném od 1.1.2018) O územním plánování a stavebním řádu 

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

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 269/2009 Sb. (úprava vyhlášky č. 501/2006 Sb.) O obecných požadavcích na využití 

území Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 



Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580-1 Základní požadavky 

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových 

pásů 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení  

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN EN ISO 7519 Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla zobrazování 

ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců 

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na  

výkresovém listu 

 

 

 



 
TEXTOVÁ ČÁST 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZRPÁVA 

 

 

 

Vypracovala: Andrea Marečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Char akt eri stik a úz e mí a s t avebního po z e mk u, z ast avě né úz e mí a n ez ast avě né úz em í, so ulad  

 navrho van é stavb y s ch arak tere m úz e mí, do savad ní v y už ití a z ast avěno s t úz e mí  

Pozemek o výměře 3700 m2 se nachází v k. ú. Skryje and Jihlavou, obec Dukovany. Terén pozemku 

je svažitý a v současné době se na něm nachází parkovací plocha. Pozemek není oplocen. Vjezd na 

pozemek je zachován jako stávající z místní komunikace. Navíc je navržen druhý sjezd z místní 

komunikace, pro rychlejší a snazší parkování. Pozemek soused s areálem jaderné elektrárny 

Dukovany. 

 

b) Údaje o souladu s úz emn ím ro z ho dnutí m nebo r egul ační m plá ne m n e bo veřej no pr ávní s mlouvo u  

 úz emn í ro z ho dnutí nahr azující an ebo úz e mní m souh las em   

Stavba se nachází v k.ú. Skryje and Jihlavou, obce Dukovany. Pro stavbu nebyl v současné době 

vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Parcela p.č. 364/1 není využívána, nachází se zde 

zeleň, Parcela p.č. 341/6 je z části využívána jako parkovací plocha. 

 

 c) Úd aj e o soulad u s úz e mn ě plánov a cí do ku m enta cí, v př ípadě s tav ebníc h úpr av p o dmiňuj ící ch z m ěnu  

v už ívání stavb y  

Záměr výstavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o stabilizované 

území. 

 

 d) Info rma c e o vydaný ch ro z ho dnutích o po vo lení v ý ji mk y z obecný ch po ž adavk ů na využ ívání úz e mí   

Řešený objekt nevyžaduje vydání výjimky na využívání území. 

 

e) Informace o tom, zda a v jaký ch č ást ec h do ku men ta c e jso u z o hledn ěn y po dmín k y z ávaz ných  

 stanovis ek dot čený ch orgá nů  

Podmínky stanovisek zohledněny nejsou, neboť je stavba předmětem školní bakalářské práce, kde 

se s vyjádřeními dotčených orgánů neuvažuje. 

 

 f) V ýče t a z ávěr y pro vede ný ch výz ku mů a ro z bo rů – geo logický průz k um, h ydro ge o logický průz k um,  

 stav ebně hi sto ri cký průz ku m, st avebn ě his tor ic ký průz kum apo d.  

Žádné průzkumy nebyli provedeny, neboť je stavba předmětem školní bakalářské práce, kde 

průzkumy nebyli provedeny. Veškeré podklady byli převzaty z orientačních map veřejně 

dostupných na internetu (radonové mapy, mapy zatížení sněhem, geologické mapy apod.). 

 

g)  O chrana úz e mí p o dle ji ný ch pr ávní ch př edp i sů  

Řešené území se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně ani se v její blízkosti 

nenachází kulturní památka, národní kulturní památka apod. 

 

h)  Poloha vzhledem k z ápla vo vému úz e mí, p o ddo lova n ém úz em í apo d.  

V okolí se nenachází žádná vodoteč, a tak zde je vyloučena možnost záplavového území. 

Poddolované území se nepředpokládá, ale v případě realizace je silně žádoucí udělat průzkum. 

 

 

 

 

 



i) V liv stavby n a o ko lní s tav by a po z em ky, o chr ana o ko lí, v liv stavb y na o dto ko v é po m ěry v úz emí  

Žádný negativní vliv na okolní budovy či pozemky se nepředpokládá. Musí se dbát na správné 

založení nově navrženého objektu. Odtokové poměry se výrazně v daném území nezmění. 

Podrobněji řeší specialista v samostatné části dokumentace. 

 

j) P o ž adavky n a as ana ce, d e mo lic e a kác ení d ř evin.  

Veškerý odpad při demolici předchozích objektů bude třízen do jednotlivých kategorií dle 

následujících kategorií (dle Přílohy č. 1 vyhl. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů.) 

Jednotlivé druhy odpadů pak budou evidovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Předpokládá se třídění vzniklých odpadů do těchto skupin: 

 

 KA TA LO GO V É NÁZEV 

 ČÍSLO OD PADU 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 04  Kovové obaly 

15 01 06  Směsné obaly 

15 01 07  Skleněné obaly 

15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01  Dřevo 

17 02 02  Sklo 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05  Železo a ocel 

17 04 07  Směsné kovy 

17 04 11  Kabely 

17 05 04  Zemina a kamení 

17 06 04  Izolační materiály 

17 06 05  Stavební materiály obsahující azbest 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady 

03 01  Směsný komunální odpad 

 

 

k) Po ž adavky n a m axi má lní do časn é a trv alé z ábo ry z e měd ěl sk ého půd ního fo ndu nebo po z em ků určen ých k 

plně ní funk ce l e sa  

Neuvažuje se. Řešené pozemky se nenacházejí v zemědělském půdním fondu. 
 

 

 

 

 



l) Úz em ně t ech nic ké po d mí nky – z ejm én a mo ž no st n a po jení na stáva jíc í do pr avní a te chni cko u  

infrastr uktur u, mo ž no st b ez bariéro vé ho př ístupu k navr ho vané st avbě  

Navržená stavba bude napojena na stávající technické sítě přípojkami. Nově navržená stavba bude 

napojena na veřejnou místní komunikaci novým sjezdem a zároveň bude využívat sjezd ze silnice 

současný. 

 

m) V ě cné a ča sov é vaz by s t avby, po dmi ňují cí, v yvo lan é , so uvisej ící i nves tic e   

Zpracovateli předložené projektové dokumentace nejsou známy žádné související stavby, které by 

mohly ovlivňovat, nebo podmiňovat navrhované řešení. 

 

n) Sez na m po z e mků dl e k at astru n e mo vito stí, n a kt erý c h se st avba p ro vádí  

357/5 Ostatní dopravní plocha, 22878 m2 

  ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4  

357/7 Ostatní plocha, 432 m2 

  ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4 

334/1 Zahrada, 5299 m2 

  ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4 

341/6 Orná půda, 8316 m2 

  ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4  

375/2 Ostatní plocha, 54 m2  

  ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4  

 

o) Sez na m po z e mků dl e k at astru n e mo vito stí, n a kt erý c h vz nikne o chr an é pás mo  

Na žádných přilehlých pozemcích nevznikne ochranné pásmo.  

 

 

B.1 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

 

B.1.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 a) No vá st avba nebo z měn a do ko nčen é st avby; u z m ěn y stavb y úd aj e o jeji ch sou č asn ém s tavu, z áv ěry  

 stav ebně t ec hnic ké ho , p řípadně s tav ebně hi sto ri ck ého pr ůz kumu a vý sl edky sta tic kého po souz en í  

 nosných konstru kcí  

Jedná se o novostavbu 

 

 b) Účel už ív ání st avby  

Jedná se o dva parkovací domy, určené pro parkování zaměstnanců jaderné elektrárny Dukovany. 

Tyto domy nejsou propojené a jsou téměř totožné. Jedná se o pětipodlažní stavby bez podzemních 

podlaží. Plocha jednoho parkovacího domu je 6000 m2. 

 

 c) Trv al á nebo do č asn á stav ba   

Stavba je trvalá. 

 

d) Info rma c e o vydaný ch ro z ho dnutích o po vo lení v ý ji mk y z tech nic kýc h po ž adav ků na st avby a  

 tech nický ch požadavků zab ezpečujících b ezbariérov é s tavby  

Stavba je řešena bezbariérově, a tak není třeba výjimky ani úlevových řešení. 



e) Informace o tom, zda a v jaký ch č ást ec h do ku men ta c e jso u z o hledn ěn y po dmín k y z ávaz ných  

 stanovis ek dot čený ch orgá nů  

Podmínky stanovisek zohledněny nejsou, neboť je stavba předmětem školní bakalářské práce, kde 

se s vyjádřeními dotčených orgánů neuvažuje. 

 

f) Ochrana stavby podle jin ý ch pr ávní ch př edp i sů        

Neuvažuje se. 

 

 g) Navrho van é para m etry s t avby – z astav ěná plo c ha, o best avěn ý pro sto r, už itná pl o cha, po č et  

 funkčn ích j edno t ek a jeji ch veliko s tí apo d.,  

Plocha pozemku:     37 775,69 m2 

Zastavěná plocha:     12 183,2 m2 

Užitná plocha 1.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 2.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 3.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 4.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 5.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha celkem:    30 000 m2 

Obestavěný prostor:     102 000 m3 

Počet parkovacích míst pro osobní automobily: 786 

Počet parkovacích míst pro imobilní:   10 

 

 h) Základn í b ilan ce stavb y – po třeby a spo tř eby méd ií a hmo t, ho spo dař ení s dešťo vo u vo do u, celko vé  

 pr o dukov ané mno ž ství a druhy o dp adů a em isí, tří da e nerge tic ké n áročnos ti budo v apo d.,   

Nebylo předmětem řešení bakalářské práce.  
 

j) Základn í p ředp o k lady v ý st avby – časo v é údaj e o real iz aci s tavb y, člen ění n a et apy   

Nebylo předmětem řešení bakalářské práce.  
 

 k)  O rient ační n ákl ady vý stav by  

Orientační výpočet ceny stavby dle cenovasoustavaroku.cz a určeného koeficientu pro budovy pro 

garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení cca 6 475 Kč/m3 byla stanovena cena přibližně 

660 450 000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEXTOVÁ ČÁST 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
D. 1. 1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

Vypracovala: Andrea Marečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Plocha pozemku:     37 775,69 m2 

Zastavěná plocha:     12 183,2 m2 

Užitná plocha 1.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 2.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 3.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 4.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha 5.NP:     6 000 m2 

Užitná plocha celkem:     30 000 m2 

Obestavěný prostor:     102 000 m3 

Počet parkovacích míst pro osobní automobily:  786 

Počet parkovacích míst pro imobilní:   10 

 

 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o dva parkovací domy situované na řešené parcele. Domy jsou zasazeny do terénu 

rovnoměrně, tak aby vykopaná zemina byla použita na zásyp při vyrovnávání parcely. První 

parkovací dům má výšku podlahy 1.NP na 389,600 m n. m. Druhý parkovací dům se nachází o 

1,5 metru níž. Vjezd na pozemek je stávající z místní komunikace z východní strany. Z této 

komunikace bude navíc vybudován I druhý nový sjezd. Nový sjezd je navržen kvůli velké 

vytíženosti parkoviště v době směny směn v elektrárně.  

 

Záměrem bylo navrhnout jednoduché ale účelné parkování pro co největší počet automobilů, 

tak aby zaměstnanci mohli pohodlně zaparkovat v krytém stání a poté se vydat nejkratší 

možnou cestou do zaměstnání. Spodní parter je inspirován podstavci chladících věží ve tvaru 

písmene V. Zbytek stavby je navržen jako jednoduchá hmota s pravými úhly. Hlavním 

použitým, a i přiznaným materiálem je beton. Pro zakrytí otevřeného skeletu byla použita 

předsazená fasáda z tahokovu přichycená na kovový rošt. Díky tomu je interiér částečně 

chráněn před povětrnostními vlivy. Aby nebyla celá stavba příliš fádní byl navržen informační 

systém, který barevně odlišuje jednotlivá podlaží. 

 

 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Objekt je navržen jako pětipodlažní nepodsklepená stavba s nepojízdnou střechou. V prvním 

podlaží se nachází 116 parkovacích míst, z toho jsou 4 místa určena pro dobíjení elektromobilů 

a 10 míst pro imobilní.  Také jsou zde navrženy samoobslužné myčky na automobily, 

hygienické zázemí, technické zázemí, a schodišťový prostor s výtahem. V druhém podlaží se 

nachází 143 parkovacích míst, z toho jsou 4 místa určena pro dobíjení elektromobilů. Také je 

zde umístěno technické zázemí a schodišťový prostor s výtahem. Světlá výška podlaží je 2,850 

m a výška v nejnižším místě je 2,2 m. 

 

 

 

 



4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Všechny prostory jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v souladu s ostatními předpisy s ní 

související. Komunikační prostory v budově jsou navrženy dle příslušných šířek odpovídající 

těmto předpisům, a to i vertikální komunikace doplněny čtyřmi osobními výtahy. Hygienická 

zázemí řešená bezbariérově jsou umístěna v 1.NP, kde se předpokládá největší vytížení těmito 

osobami. Je zde navrženo 10 parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace dle příslušných norem. Ty jsou umístěny v 1.NP pro nejjednodušší pohyb imobilních. 

 

 
5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový montovaný skeletový systém. Ten je ztužen ve 3 

místech pomocí železobetonového monolitického jádra a ve středu objektu navíc 

železobetonovými stěnami, které slouží jako podpora pojízdných ramp. V montovaných 

částech budovy jsou na stropy použity nosníky SPIROLL, ve ztužujících částech jsou navrženy 

železobetonové vetknuté desky. Nenosné konstrukce jsou navrženy z výrobků firmy HELUZ. 

 

5.1 konstru kční syst ém  

Jedná se o železobetonový montovaný skelet vyztužený železobetonovými monolitickými 

jádry. Rozměr montovaných sloupů je 400x400 mm. V prvním podlaží se po obvodu nachází 

sloupy ve tvaru písmene V o rozměru 200x200 mm. Veškeré monolitické železobetonové 

konstrukce mají tloušťku 400 mm. Stropní konstrukce je v montované části navržena ze 

stropních panelů SPIROLL o tloušťce 250 mm a šířce panelu 1200 mm (uložení 150 mm). Ve 

ztužujících jádrech je navržena železobetonová vetknutá deska o tl. 200 mm. 

 

  5.2 z emní a výko po vé pr á c e  

V rámci zemních prací bude jako první z povrchu sejmuta ornice v předpokládané tloušťce  

15 cm, ta bude uložena na skládku na okraji pozemku a poté použita na zásypové práce při 

finální úpravě pozemku. Dále budou provedeny plošné výkopy pro základové patky a pasy. Vše 

dle výkresu základů. Při výkopových pracích bude dodržován sklon svahu tak, aby nedošlo k 

sesuvu okolní zeminy do výkopu. 

 

5.3 základov é konstru kce  

Základové konstrukce jsou z větší části tvořeny základovými patkami. Ty jsou kvůli hloubce 

založení dvoustupňové. Jedná se o základové patky železobetonové z betonu třídy C20/25 a 

výztuží B500B. Tyto patky budou pod všemi vnitřními sloupy. Pod sloupy, které se nachází po 

obvodu objektu bude železobetonový pas, protože se jedná o menší sloupy blíže u sebe. 

Tento pas bude opět z betonu třídy C20/25. Tyto patky budou doplněny o železobetonové 

pasy pod všemi nosnými stěnami. Pasy budou také z betonu třídy C20/25 a výztuže B500B. 

Protože se jedná o základy z železobetonu bude pod nimi podkladní beton C16/20 o tloušťce 

100 mm. Ze základových patek zůstane trčet výztuž pro napojení montovaných sloupů. Nad 

veškerými základovými konstrukcemi bude zhotovena základová deska tl. 150 mm z betonu 

C20/25 vyztužena kari sítí 150/150/6 mm. Veškeré rozměry jsou patrné z výkresu základů.  

 



Základová spára veškerých konstrukcí musí být v nezámrzné hloubce. Rovněž bude do základů 

vložen zemnící pásek z pozinkované oceli, který bude napojen na uzemňovací soustavu. 

Základová deska bude izolována pomocí SBS asfaltového modifikovaného pásu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. V místě napojení nosných konstrukcí na základové konstrukce bude 

provedena tekutá hydroizolace PLASTIMUL 1K SUPER PLUS, která bude spojena s 

modifikovanými asfaltovými pásy. 

 

5.4 svisl é nosné a nenosné ko nstr uk ce – slo upy, s těny  

Hlavní nosnou konstrukcí objektu jsou železobetonové montované sloupy v kombinaci s 

monolitickými železobetonovými stěnami, které zajišťují tuhost stavby. Veškeré konstrukce 

budou provedeny z betonu C20/25 a oceli B500B. Tyto betonu budou provedeny jako 

pohledové betony třídy PB2 a barvou povrchu betonu C1.  

Rozměr sloupů I stěn bude ověřen statickým posouzením. Předběžný návrh dimenzování 

jednotlivých prvků byl proveden na základě zjednodušeného výpočtu.  

Nenosné svislé konstrukce budou provedeny z keramických tvárnice HELUZ. Jedná se hlavně o 

příčky v hygienickém zázemí. Budou použity tvárnice typu HELUZ 20, HELUZ 14 a HELUZ 8. Vše 

kladeno na tenkovrstvou systémovou maltu HELUZ M5. Veškeré provázání a napojení příček 

jak na ostatní konstrukce, tak mezi sebou bude probíhat dle technických podkladů od výrobce 

HELUZ. 

 

  5.5 svisl é ko nstr uk ce – scho d išt ě, v ýta hy  

V objektu jsou navrženy tři schodiště a čtyři výtahy. Veškerá schodiště jsou umístěna v 

železobetonovém tuhém jádru. Tudíž I schodiště jsou navrženy jako monolitické 

železobetonové prvky. Schodiště jsou řešena jako dvouramenné s mezipodestou. Jedná se o 

dvakrát zalomenou železobetonovou desku z betonu C20/25 a oceli B500B. V případě nutnosti 

může být schodiště zapřeno I do bočních železobetonových stěn. Vše dle statického výpočtu 

pověřené osoby. Veškerá schodiště umožňují pohyb mezi prvním podlažím a pátým, 

posledním podlažím. Schodiště jsou doplněny o výtahy, které umožňují bezbariérový pohyb 

imobilních do veškerých podlaží I přes to, že parkovací místa pro imobilní jsou umístěna  

v 1.NP.  

Všechny rozměry schodišť se nachází ve výkresové dokumentaci – návrh schodiště. Přílohou je 

také zjednodušený výpočet všech důležitých rozměrů schodiště. Schodiště jsou opatřena 

pozinkovaným zábradlím, které se nachází v zrcadle schodiště.  

Výtahy jsou navrženy hydraulické SCHINDLER 2600. Výtah je určen pro max. počet osob 10. 

Rozměr kabiny je 1500x1200 mm. Pod výtahem je umístěna šachta hloubky 1500 mm. Veškeré 

konstrukce e řešení budou specifikovány dodávající firmou SCHINDLER a poté I odborná 

instalace. 

 

 

5.6 vodorovné konstru kce  

Vodorovné stropní konstrukce jsou převážně tvořeny předpjatými stropními panely SPIROLL. 

Navrženy jsou panely tl. 250 mm, šířky 1200 mm s uložením 150 mm. Délka panelu je 

individuální dle rozměru pole. Tyto panely jsou doplněny o železobetonové vetknuté desky v 

místě ztužujících jader a také jsou tyto desky použity na konstrukci rampy pro překonání 



jednotlivých podlaží. Dle zjednodušeného návrhu byla navržena tloušťka desek 200 mm. 

Železobetonové desky budou z betonu třídy C20/25 a oceli B500B. Rozměry prvků musí být 

ověřeny statickým posouzením. Veškeré rozměry jednotlivých prvků jsou patrné z přiložené 

výkresové dokumentace.  

 

Překlady pro uložení stropních konstrukcí jsou řešeny jako železobetonové prefabrikované 

prvky. V jednom směru se jedná o průvlaky s obdélníkovým průřezem. V druhém směru jsou 

rozšířeny na každou stranu o 150 mm tak, aby zde mohly být uloženy stropní panely SPIROLL. 

Překlady v nenosných příčkách jsou řešeny systémově pomoc překladů HELUZ 20. Vše dle 

příslušných technických listů výrobce a jejich systémových řešení.  

 

5.7 stře šní kons truk ce 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoduchá jednoplášťová plochá střecha s klasickým 

podlažím vrstev bez tepelné izolace, protože se jedná o nevytápěný objekt. Pouze v místě 

hygienického zázemí bude pod stropem posledního podlaží umístěna tepelná izolace v 

sádrokartonovém podhledu. Jedná se o nepochůzí střechu z hydroizolační fólie PVC-P s PES 

vložkou. Na střeše se nachází bezpečnostní kotvící systém a také je zde uchyceno jímací 

zařízení, které je napojeno na zemnící pásky v základových konstrukcích. Střecha bude 

odvodněna pomocí žlabů, ve kterých jsou umístěny vyhřívané vtoky. Jedná se o podtlakový 

systém odvodnění střechy. Spádování střechy bude docíleno pomocí lehčeného betonu 

LIAPOR, který střechu zbytečně nezatíží. 

 

5.8 výplně otvorů  

Okna jsou řešena jako hliníková okna s přerušením tepelného mostu s trojitým zakalením. 

Okenní výplně se nachází pouze v části železobetonových tuhých jader a slouží pro osvětlení 

schodiště. Jedná se o okna otvíravá, kvůli větrání. Veškerá osazení a řešení je dle systémového 

řešení oken, včetně kotvení a dalších doplňků.  

Dveřní výplně jsou navrženy také jako hliníkové prvky. Ve vstupech do tuhých jader se jedná o 

dveře jednokřídlé s možností otevření menšího bočního křídla v případě požáru. Tyto dveře 

jsou prosklené a budou opatřeny panikovým uzávěrem. Dveře do technického I hygienického 

zázemí budou plná. Veškeré výplně budou v odstínu RAL 740. Veškeré výplně budou osazeny 

do ocelových zárubní, pro náročnost daného provozu. 

 

 

 

6. STAVEBNÍ FYZIKA 

 
6.1 TEPELNÁ TECHNIKA 

V objektu bude vytápěno pouze hygienické zařízení, a to pomocí lokálních elektrických 

přímotopů. Jedná se totiž pouze o hygienická zařízení v parkovacím domě, který slouží pro 

jadernou elektrárnu Dukovany, tudíž se předpokládá, že tyto toalety nebudou příliš 

využívány, pouze v nejnutnějších případech. Objekt bude vybaven běžnými zařizovacími 

předměty jako jsou umyvadla, závěsné záchodové mísy, aj. (ZP pro bezbariérové kabiny 

dle požadavků platných předpisů). Odvětrání hygienických zázemí proběhne pomocí 

lokálních odvětrávacích zařízení např. talířovým ventilátorem. 



OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ 

Všechny místnosti jsou dle požadavků osvětleny přirozeným světlem, aby splňovaly 

hygienické požadavky. Přirozené osvětlení je dále doplněno vhodným osvětlením umělým. 

 

 
6.2 AKUSTIKA – HLUK, VIBRACE 

Objekt nebude zdrojem žádných znatelných hladin nežádoucího hluku. Při výstavbě 

objektu bude dbáno na limity hluku v běžných hodinách pracovních dnů dle hygienických 

limitů. Objekt nebude zdrojem žádných znatelných vibrací. Při výstavbě objektu bude 

pracoviště řádně zabezpečeno proti nežádoucím vibracím (např. při vibrování betonu) 

 

 

6.3 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

V objektu bude vytápěna pouze část, a to hygienické zázemí. Tyto místnosti budou 

vytápěny pomocí elektrických přímotopů, které budou napojeny na závod Jaderné 

elektrárny Dukovany. Více je řešeno v samostatné projektové dokumentaci VZT a 

elektroinstalace – nebylo předmětem řešení bakalářské práce.  

 

 

6.4 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

6.5.1  Ochran a př ed pr o ni kání m rado nu z po dlo ž í  

V rámci projektu bakalářské práce nebyl zpracován průzkum zjišťující riziko 

výskytu radonu. 

 

 6.5.2  Ochrana př ed bludn ým i p ro udy  

Na pozemku ani v přilehlém okolí nebyli zjištěny bludné proudy. 
 

 

6.5.3  O chra na př ed t e chni cko u seizmicitou 

V přilehlém okolí nevzniká ohrožení technickou seismicitou. 

 

 

6.5.4  Ochrana př ed hlu ke m  

V okolí se nenachází žádný nadměrný zdroj hluku, a tak se s opatření proti hluku 

neuvažuje. 

 

6.5.5  Protipovodňová opatř ení  

V okolí se nenachází žádná vodoteč a ani dle map Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G. Masaryka (dibavod.cz) nebylo zjištěno žádné 

nebezpečí proti dvacetileté, padesátileté či stoleté vodě, a tak se zde žádná 

opatření neuvažují. Není nutné provádět dodatečná opatření protipovodňová. 

 

 6.5.6  Ostatní ú čin ky – vliv po ddo lování, v ýsk yt met anu apo d.  

Řešené území nespadá do poddolovaného území ani se zde nevyskytuje metan. 

 

 



7 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Objekt splňuje vyhlášky a normy zaručující požární bezpečnost staveb. V parkovacím domě se 

nachází tři chráněné únikové cesta začínající v 5.NP jdoucí přes všechny podlaží až do 1.NP, 

kde ústí na volné prostranství. Celkové požárně bezpečnostní řešení zahrnuje podrobné řešení 

počínaje rozdělením objektu na požární úseky, výpočet požárního rizika a stupně požární 

bezpečnosti, které podrobně a kompletně zpracovává specialista v samostatné časti, která není 

součástí této bakalářské práce. 

 

 

8 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Veškeré požadavky na materiály jsou uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí. Výpis skladeb 

obsahuje požadované vlastnosti a zároveň referenční výrobek splňující tyto vlastnosti.  

 

 

9 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A 

JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Projekt neobsahuje netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění. Vše 

je řešeno systémově dle dodavatele daného prvku.  

 

 

10 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A 

ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

Zhotovitel stavby vypracuje dokumentaci, podle níž bude stavba provedena a zároveň dodá 

dokumentaci skutečného provedení zhotovované části díla.  

 

 

11 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH 

MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH 

PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

Nejsou požadavky nad rámec stanovených povinných kontrol, kontrolních měření a zkoušek.  

 

12 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Zákon č. 183/2006 Sb. (ve znění účinném od 1.1.2018) O územním plánování a stavebním řádu  

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

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 269/2009 Sb. (úprava vyhlášky č. 501/2006 Sb.) O obecných požadavcích na využití 

území  

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb  

Vyhláška č. 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov 



ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových 

pásů  

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení  

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 
Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní návrh prostoru před Jadernou elektrárnou 

Dukovany, ve které jsou navrženy dva parkovací domy a zastřešené stání pro kola. Součástí 

práce je architektonická studie, konstrukční studie, barevné řešení interiéru i projektová 

dokumentace. Návrh reaguje na problematiku nedostatečných parkovacích míst daného 

závodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Internetové odkazy: 

www.heluz.cz 

www.prefa.cz 

www.metrostav.cz 

www.rigips.cz 

www.baumit.cz 

www.cze.sika.com 

www.dek.cz 

www.isover.cz 

 

Vyhlášky a normy: 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb  

Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 6058 Hromadné garáže  

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  

ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní část  

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazení 

 

 

 

 

Vypracovala: Andrea Marečková      V Brně dne 27. 01. 2020 
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