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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy 

stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní 

dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení 

osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část 

D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, 

návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. 

výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení 

objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. 

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým 

polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně 

fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji 

o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 



Předmětem diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Stavba je 

umístěna ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, 

má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází vstupní hala budovy, kavárna, školící místnosti a turistické informační centrum. 

Ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory. V podzemním 

podlaží se nachází hromadná garáž s 15-ti parkovacími místy. Půdorys domu je 

obdélníkového tvaru. Vnitřní prostor prosvětluje nezastřešené atrium prostupující celou 

budovou. Objekt je řešen jako železobetonový monolitický skelet založený  

na základové desce. Výplňové zdivo skeletu je navrženo z keramických tvárnic. 

Zastřešení stavby je řešeno plochou vegetační střechou. 

 

administrativní dům, atrium, podzemní hromadná garáž, monolitický 

železobetonový skelet, plochá vegetační střecha 

 

The aim of this diploma thesis is a design of new office building. The construction 

is situated in the city of Rožnov pod Radhoštěm in the Vsetín district. The building is a 

detached house and it has three floors and an underground level. On the first floor, there 

is an entrance hall of the building, a café, educational centre rooms and a tourist 

information office. On the second and third floors, there is an office area. The 

underground car park provides fifteen parking spots for the tenants The floor plan of the 

building is of a rectangular shape. An unroofed atrium, cutting through the inner space, 

lightens the entire building interior. The building is designed as a monolithic reinforced 

concrete frame on a base slab. The monolithic frame is designed to be infilled with clay 

blocks. The house roofing is designed with a flat green roof. 

 

office building, atrium, underground car park, monolithic reinforced concrete 

frame, flat green roof 



Bc. Slávka Pobucká Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm. Brno, 2020. 62 s., 

714 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D.  
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Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

administrativního domu. Navrhovaný objekt se nachází na parcelách p. č. 1005/1, 

1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 ve městě Rožnov pod 

Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. Samostatně stojící 

administrativní dům má navrženy tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Vnitřní prostor prosvětluje nezastřešené atrium 

prostupující celou budovou.  

Stavba je zastřešena plochou vegetační střechou. Konstrukční systém budovy je 

řešen jako železobetonový monolitický skelet založený na základové desce. Podzemní 

část stavby tvoří konstrukce tzv. bílá vana. Výplňové zdivo skeletu je navrženo 

z keramických tvárnic. 
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A.1 Identifikační údaje 
 

 A.1.1 Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:  Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm 

 

b) Místo stavby: p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 

  1012/8, 6373, 6374 k. ú.  

                                        Rožnov pod Radhoštěm 

  město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

    Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Bc. Slávka Pobucká 

    Hutisko – Solanec 642 

    756 62 

Vedoucí práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

 

 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Jedná se o výstavbu administrativní budovy a zpevněných ploch. Výstavba 

přípojek bude prováděna souběžně. 

SO01 – Administrativní budova  SO08 – Opěrné zdi 

SO02 – Přípojka vodovodu   SO09 – Likvidace dešťové vody 

SO03 – Přípojka kanalizace   SO10 – Návrh zeleně 

SO04 – Přípojka plynovodu  

SO05 – Přípojka elektrické energie 

SO06 – Zpevněné plochy 

SO07 – Plochy parkoviště 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Územní rozhodnutí č. …, Rozhodnutí o umístění stavby Administrativního 

domu v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vydané stavebním 

odborem města Rožnov pod Radhoštěm dne … 

Stavební povolení č…, pro stavbu Administrativní dům v Rožnově pod 

Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vydané stavebním odborem města Rožnov 

pod Radhoštěm dne … 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Název:  Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov 

pod Radhoštěm 

Zpracovatel:  Bc. Slávka Pobucká 

 

c) další podklady 

- Katastrální mapa uvažované lokality 

- Regulativy, závazná ustanovení a doporučení dotčených orgánů státní 

         správy 

- Vyjádření o existenci sítí 

- Geodetické zaměření pozemku a vytyčení stavby 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Doklad o měření radonu na pozemku, stanovení radonového indexu  

         pozemku 
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Identifikační údaje 
 

 Údaje o stavbě  
 

Název stavby:  Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm 

 

Místo stavby: p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 

  1012/8, 6373, 6374 k. ú.  

                                             Rožnov pod Radhoštěm 

  město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  

Předmět dokumentace: dokumentace pro provádění stavby 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

    Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Bc. Slávka Pobucká 

    Hutisko – Solanec 642 

    756 62 

Vedoucí práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Výstavba administrativního domu nevyžaduje specifické požadavky  

na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. V případě změn 

materiálu je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel  

je povinen na vlastní náklady zhotovit dílenskou a výrobní dokumentaci. Pro výrobu 

klempířských výrobků a výplní otvorů bude provedeno zaměření na stavbě. 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

Před zahájením stavebních prací zpracuje zhotovitel plán BOZP. Musí být 

dodrženy platné předpisy, normy a bezpečnost práce. Zaměstnanci jsou povinni se řídit 

při práci nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

a dalšími předpisy upravující požadavky na bezpečnost práce. Jsou to například: zákon 

č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba zasahuje do ochranného pásma dopravy a je potřeba podat žádost  

ke schválení stavby na Krajský úřad Zlínského kraje. Výstavbou administrativního 

domu budou dále dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a okolní komunikace. 

Práce budou probíhat za podmínek, které určí správci jednotlivých sítí.  

Na parcele investora p. č. 1009/5 se v současné době nachází základová deska  

z předchozí stavby. Základovou desku je nutno odstranit. S veškerými odpady bude 

nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška č. 200/2019 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících. Na pozemcích 

investora není nutné žádné kácení dřevin. 
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d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 

na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 

nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací není 

známo. Při provádění je nutno dbát na bezpečnost a způsob provádění stavby tak, aby 

nedošlo k ohrožení pracovníků, občanů a stability objektu. 

 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích budou dodrženy ČSN normy:  

ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch  

pro vegetaci při stavebních činnostech a předpisy související. 

 

B.1  Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území  

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemky – stavební parcely jsou ve vlastnictví investora p. č. 1005/1, 

1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, 

město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, kraj Zlínský. Pozemky se nachází  

ve stávající zástavbě města. Zájmová parcely investora p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 

6371, 6372, 1012/8, 6373, 6374 jsou v současnosti volné, nezastavěná plocha a jsou 

připraveny k výstavbě. Na parcele investora p. č. 1009/5 se v současné době nachází 

základová deska z předchozí stavby. Základovou desku je nutno odstranit. S veškerými 

odpady bude nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech,  

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška  

č. 200/2019 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících.  

Na pozemcích investora není nutné žádné kácení dřevin.  

Stavební pozemek, p. č. 1005/1, bude napojen na veřejné sítě. Přípojka 

splaškové kanalizace bude nově vybudována a napojena na veřejný kanalizační řad 

vedený pod místní asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Na přípojce bude osazena nová 

revizní šachta na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 



 

18 

 

vodovodní veřejný řad, vedený místní veřejnou komunikací p. č. 3601/1 a bude 

vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1. 

Elektrická energie bude napojena přes stávající přípojku vyústěnou  

do elektroměrného pilířku na uliční straně. Napojení je provedeno na veřejné elektrické 

vedení vedené chodníkem p. č. 1005/16. Novostavba bude napojena na novou 

plynovodní přípojku na veřejný plynovod, který vede místní asfaltovou komunikací  

p. č. 3601/1. Přípojka bude ukončena na parcele investora p. č. 1005/1 v pilířku 

hlavního uzávěru plynu, kde bude umístěn plynoměr. 

 

b) údaje o souladu stavby s územním plánem nebo regulačním plánem nebo 

územním souhlasem 

Stavební záměr vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení dle Stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby 

Stavební pozemky investora p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 

1012/8, 6373, 6374, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, město Rožnov pod Radhoštěm, okres 

Vsetín, kraj Zlínský se nachází dle územního plánu v zastavitelném území VP – plochy 

průmyslové výroby. Územní plán po Změně č. 2, která byla vydána opatřením obecné 

povahy č. 01/2017:  

- datum vydání územního plánu (vyvěšení na úřední desce) 24. 2. 2017 

- datum nabytí účinnosti 11. 3. 2017 
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Hlavní využití: 

- Převažující funkce výrobní a obslužná (průmyslová výroba, sklady, výrobní 

služby, stavby pro motorizmus). 

- Všechny druhy staveb a zařízení průmyslového charakteru neslučitelné  

s obytnou funkcí i pokud mají vliv na životní prostředí. 

- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek, a které také mohou mít 

negativní vlivy na životní prostředí (např. tesařství, klempířství, lakýrnictví, 

kovo-obrábění, lisovny, výrobny potravinářských produktů apod.). 

 

Přípustné využití - SPLNĚNO 

- Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu nebo dopravní 

zatížení.  

- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů 

v odpovídající kapacitě.  

 

Podmíněně přípustné využití: 

- Obchodní činnost, jejímž předmětem je vyráběný druh zboží. 

- Umístění služebních a pohotovostních bytů. 

- Dopravní zařízení a technická vybavenost. 

- Sběrný dvůr. 

- Umístění zařízení pro střední, učňovské a vyšší školství. 

 

Nepřípustné využití: 

- Výrobní aktivity s jedovatými nebo radioaktivními látkami unikajícími do 

ovzduší. 

- Stavby pro trvalé bydlení. 

- Výrobní aktivity nepřiměřeně narušující životní prostředí z hlediska emisní 

zátěže. 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

- Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň. V rámci areálu nutno zajistit odclonění 

od sousedících obytných ploch výsadbou vzrostlé nadzemní izolační zeleně 

(stromy, keře). 

Navrhovaná stavba respektuje územně plánovací dokumentaci. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Žádné výjimky ani jiná úlevová řešení nejsou požadována a není s nimi nijak 

počítáno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Ze strany dotčených orgánů nebyly požadovány ani vzneseny žádné podmínky. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Dle portálu Státní geologické služby se pozemky investora p. č. 1005/1, 1007/1, 

6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 řadí do nízkého až středního rizika.  

Je nutné provést zvláštní radonové opatření a další radonový průzkum.  

Podlaha v 1.NP není v přímém kontaktu se základovou zeminou. Ve skladbě 

podlahy v suterénu, kde jsou navrženy podzemní garáže, je navrženo hydroizolační 

souvrství, horní pás ELASTEK 40 speciál mineral tl. 4 mm, spodní pás GLASTEK  

40 speciál mineral tl. 4 mm. Hydroizolace na bázi asfaltu, která brání pronikání vlhkosti 

a radonu. Pokládka a montáž izolace bude provedena dle montážních předpisů výrobce 

a v souladu s ČSN 73 0600.  

Dle portálu Státní geologické služby jsou pozemky investora p. č. p. č. 1005/1, 

1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 typem zeminy sediment 

nezpevněný, zemina hlína, písek. Výpočtová únosnost zeminy 300 kPa. Žádné 

průzkumy na pozemku investora nebyly provedeny. Informace vychází ze známých 

geologických podkladů. Pro výstavbu je nutné provést geologický a hydrogeologický 

průzkum. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území se nachází v chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.  

o ochraně přírody a krajiny, v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcely investora neleží v záplavové oblasti, je mimo poddolované či jinou 

těžbou narušené oblasti. 

Zaplavení oblasti 100-letou vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  

na odtokové poměry v území 

Stavba svým architektonickým řešením, umístěním na pozemku, svým 

technickým řešením nebude nijak ovlivňovat, narušovat okolní zástavbu. 

Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení, umístěného na pozemku 

investora. Odvodňované plochy jsou – plochá vegetační střecha, terasa a venkovní 

atrium s horní propustnou vrstvou. Velikost vsakovací plochy činí 100,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 31,4 m
3
. Možné 

řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné dodržet 

nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací 

plochy Avsak . 

Dešťové vody z přilehlých parkovacích stání budou vsakovány na pozemku 

investora pomocí vsakovacích bloků. Před vsakovacím zařízením bude umístěn 

odlučovač lehkých látek. Velikost vsakovací plochy činí 113,0 a 28,7 m
2
, největší 
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vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 35,3 a 8,9 m
3
. 

Možné řešení je použití vsakovacích tunelů. 

Splašková voda bude svedena do veřejného kanalizačního řadu, který vede  

pod místní komunikací p. č. 3601/1, přes nově zřízenou přípojku vyústěnou na pozemku 

investora p. č. 1005/1. 

Návrh řešení odtokových vod nebude mít zásadní vliv na odtokové podmínky. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na parcele investora p. č. 1009/5 se v současné době nachází základová deska z 

předchozí stavby. Základovou desku je nutno odstranit. S veškerými odpady bude 

nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech, vyhláška  

č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška č. 200/2019 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady a předpisů souvisejících. Na pozemcích investora není nutné žádné 

kácení dřevin. Na pozemku investora se nenachází vzrostlé stromy ani keře. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavební pozemky investora p. č. 1005/1, 1007/1, 1009/5, 1012/8, k. ú. Rožnov 

pod Radhoštěm, město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, kraj Zlínský jsou ve 

vlastnictví stavebníka. Dle platného územního plánu se pozemky nachází ve 

stabilizované ploše, kde je možné zastavění občanskou vybaveností. 

Pozemky p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 

jsou vedeny jako ostatní plocha. Celková odjímaná plocha činí 3630,70 m
2
 (zastavěná 

plocha objektu 1211,25 m
2
 a zpevněné plochy 2419,45 m

2
). Skrývka bude provedena do 

hloubky 15 cm. Celková skrývka půdy z celé zastavěné a zpevněné plochy činí  

544,605 m
3
. Sejmutá půda bude uložena na pozemku investora do max. výšky zeminy 

1,5 m. Potřebná plocha pro skládku činí 395,0 m
2
. Bude chráněna proti zcizení a 

udržována v bezplevelném stavu. Po dokončení stavby bude půda použita k terénním, 

vegetačním a sadovým úpravám na nezastavěných a nezpevněných plochách. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno sjezdem na pozemku investora, 

který bude napojen na místní asfaltovou komunikaci p. č. 3601/1.  

Pitná voda do objektu novostavby administrativního domu bude přivedena 

pomocí nové vodovodní přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. 

Vodovodní řad vede místní veřejnou komunikací p. č. 3601/1. Nově zbudovaná 

přípojka je vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1. Na přípojce bude osazena 

vodovodní šachta, do které bude umístěn hlavní vodoměr.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 3601/1, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která 

bude vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1.  

Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení, umístěného na pozemku 

investora. Odvodňované plochy jsou – plochá vegetační střecha, terasa a venkovní 

atrium s horní propustnou vrstvou. Velikost vsakovací plochy činí 100,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 31,4 m
3
. Možné 

řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné dodržet 

nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací 

plochy Avsak . 

Dešťové vody z přilehlých parkovacích stání budou vsakovány na pozemku 

investora pomocí vsakovacích bloků. Před vsakovacím zařízením bude umístěn 

odlučovač lehkých látek. Velikost vsakovací plochy činí 113,0 a 28,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 35,3 a 8,9 m
3
. 

Možné řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné 

dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost 

vsakovací plochy Avsak . 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené chodníkem  

p. č. 1005/16. 

Novostavba bude napojena na plynovod novou plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod, který vede místní asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Přípojka bude 
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ukončena na parcele investora p. č. 1005/1 v pilířku hlavního uzávěru plynu, kde bude 

umístěn plynoměr. 

 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

Navržená stavba věcně ani časově nesouvisí s jinými stavbami nebo realizacemi 

v okolí.  

Za podmiňující investice lze považovat vybudování vodovodní přípojky  

a vybudování kanalizační přípojky. Přípojky budou vybudovány provozovatelem sítí 

VaK Vsetín a.s. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo dle 

KN 

Výměra 

(m
2
)  

Druh 

pozemku 
Vlastník 

Pozemky dotčené novostavbou  

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1005/1 3273 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1007/1 3606 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

6370 843 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

6371 345 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

6372 264 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 
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Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo dle 

KN 

Výměra 

(m
2
)  

Druh 

pozemku 
Vlastník 

Pozemky dotčené novostavbou – zpevněné plochy 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1009/5 1059 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

6374 319 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1012/8 218 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

6373 111 Ostatní plocha 
Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

Rožnov pod Radhoštěm 

 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo dle 

KN 

Výměra 

(m
2
)  

Druh 

pozemku 
Vlastník 

Sousední pozemky 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1005/15 63 Ostatní plocha Česká republika 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1005/16 317 Ostatní plocha Česká republika 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

3601/1 5812 Ostatní plocha 

Město Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov 

pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

3601/45 21 Ostatní plocha 

Město Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov 

pod Radhoštěm 
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k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1012/2 7801 Ostatní plocha 

Město Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov 

pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1012/20 164 Ostatní plocha 

Město Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov 

pod Radhoštěm 

k. ú.  

Rožnov pod 

Radhoštěm  

1012/20 164 Ostatní plocha 

Město Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov 

pod Radhoštěm 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Parcela je mimo záplavové a poddolované území.  

Správci sítí i dotčené orgány byli obeznámeni s plánovanou situací a nevznesli 

žádné požadavky k výše uvedenému bodu. Přes pozemky investora vede ochranné 

pásmo silnice I. třídy 50 m, účelové komunikace II. třídy 15 m. Přes pozemek investora 

vede v okrajové části pozemků p. č. 1005/1, 1009/5 vedení veřejného osvětlení.  

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy samostatně stojící. 

Administrativní dům má navrženy tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 28,860 x 42,860 m. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Zastavěná plocha objektem je 1211,25 m
2
  

a užitná plocha je 4194,46 m
2
. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudovat administrativní budovu. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází vstupní hala budovy, kavárna, školící místnosti a turistické 

informační centrum. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory. 
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V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž s 15-ti parkovacími místy. Objekt je 

navržen tak, aby byly splněny všechny běžné požadavky související s tímto účelem. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích, o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o veřejnou budovu, která má bezbariérový přístup a je přizpůsobená 

k užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s §1 vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Parkovací stání jsou řešena v souladu  

s §1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou známy ochranné podmínky z hlediska ochranných pásem dopravní a 

technické infrastruktury. Dále zájmové území se nachází v Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. Parcely investora se nacházejí v zastavěném území města Rožnova pod 

Radhoštěm. Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány a splněny. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy ochranné podmínky pro navrhovanou novostavbu. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha objektu     1211,25 m
2 

 
Užitná plocha objektu      4194,46 m

2 

 
Obestavěný prostor objektu      14719,12 m

3 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Pitná voda do objektu novostavby bude přivedena pomocí nové vodovodní 

přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. Vodovodní řad vede 

místní veřejnou asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Nově zbudovaná přípojka  

je vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1. Na přípojce bude osazena vodovodní 

šachta, do které bude umístěn hlavní vodoměr.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 3601/1, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která 

bude vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1.  

Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení, umístěného na pozemku 

investora. Odvodňované plochy jsou – plochá vegetační střecha, terasa a venkovní 

atrium s horní propustnou vrstvou. Velikost vsakovací plochy činí 100,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 31,4 m
3
. Možné 

řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné dodržet 

nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací 

plochy Avsak . 

Dešťové vody z přilehlých parkovacích stání budou vsakovány na pozemku 

investora pomocí vsakovacích bloků. Před vsakovacím zařízením bude umístěn 

odlučovač lehkých látek. Velikost vsakovací plochy činí 113,0 a 28,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 35,3 a 8,9 m
3
. 

Možné řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné 

dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost 

vsakovací plochy Avsak . 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené chodníkem  

p. č. 1005/16.. 

Novostavba bude napojena na plynovod novou plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod, který vede místní asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Přípojka bude 
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ukončena na parcele investora p. č. 1005/1 v pilířku hlavního uzávěru plynu, kde bude 

umístěn plynoměr. 

 

Bilance: 

- Pitná voda – dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro veřejné budovy, kancelářské 

prostory. Roční spotřeba, na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů, při 

použití WC, umyvadla a tekoucí teplé vody s možností sprchování, je 18 m
3
. Počet 

osob 70 x 18 = 1260 m
3 

/rok, měsíční spotřeba 1260/12 = 105 m
3 

/měsíc. 

- dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro restaurace, vinárny kavárny je roční spotřeba, 

na jednoho pracovníka (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla), výčep, podání 

studených jídel, 60 m
3
. Na mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za 

jednu směnu, je roční spotřeba 60 m
3
. 

Počet zaměstnanců 5 x (60+60) = 600 m
3 

/rok, měsíční spotřeba  

1260/12 = 50 m
3 

/měsíc. 

Počet zákazníků 40 x 60 = 2400 m
3 

/rok, měsíční spotřeba  

2400/12 = 200 m
3 

/měsíc. 

 

- Splaškové vody – kancelářské prostory - 70 osob, počet ekvivalentních osob 70 x 

0,33 = 23,1 ~24 EO. Jedna EO odpovídá průměrnému množství 120-150 litrů 

odpadních vod za den a znečištění 60 g BSK5 za den.  

Produkce splaškových vod za den: 24 x 130 = 3120 l/za den.  

Produkce splaškových vod za rok (při průměru 250 pracovních dnů): 3120 x 250 = 

780 000 l/rok. 

- kavárna - 40 osob, počet ekvivalentních osob 40 x 0,5 = 20 EO. Jedna EO 

odpovídá průměrnému množství 120-150 litrů odpadních vod za den a znečištění 

60 g BSK5 za den.  

Produkce splaškových vod za den: 20 x 130 = 2600 l/za den  

Produkce splaškových vod za rok (při průměru 250 pracovních dnů): 2600 x 250 = 

650 000 l/rok. 
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- Dešťová voda 

Množství dešťových vod - výpočet viz příloha dimenze střešních vtoků a pojistných 

přepadů. 

Vegetační střecha: Q = 28,68 l/s 

Terasa: Q = 3,97 l/s 

Atrium: Q = 2,0 l/s 

Celkem dešťových vod z administrativní budovy: Q = 34,65 l/s 

 

Plochy administrativního domu: 

- odvodněná plocha střechy A = 1033 m
2
, součinitel odtoku srážkových vod dle ČSN 

75 6760, C = 0,7, redukovaná odvod. plocha Ared = A x C = 1033 x 0,7 = 723,1 m
2
 

- odvodněná plocha atria A =67 m
2
, C = 0,4, Ared = 67 x 0,4 = 26,8 m

2
 

- odvodněná plocha terasy A = 147 m
2
, C = 1, Ared = 133 x 1 = 133 m

2
 

Zpevněné plochy: 

- odvodněná plocha parkovacích stání A = 584 m
2
, C = 0,3,  

Ared = 584 x 0,3 = 175,2 m
2
 

- velikost parcely Asite = 10 064 m
2
 

 

- Komunální odpad 

Roční produkce komunálního odpadu na osobu je 350 kg. Pro administrativní 

budovu je produkce 24 500 kg. Popelnice budou umístěny před budovou. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění  

na etapy 

Termín zahájení: jaro 2021 

Termín dokončení: jaro 2025 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební 

práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na stavební a okolní činnost, 

neomezovaly žádné stávající provozy a objekty v sousedství. Případné poškození 

přilehlých komunikací, povrchů a ploch bude opraveno zhotovitelem.  

Kontrolní prohlídka bude provedena v rámci kolaudačního řízení. 
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j) orientační náklady stavby 

Cenový ukazatel (2020) pro budovy občanské výstavby průměrně činí 7940 Kč 

za 1 m
3
. 

Obestavěný prostor: 14719,12 m
3
 

Orientační náklady administrativní budovy:  

14719,12 x 7940 = 116 869 765,20 Kč 
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Identifikační údaje 
 

 Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:  Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm 

 

b) Místo stavby: p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 

  1012/8, 6373, 6374 k. ú. 

                                            Rožnov pod Radhoštěm 

                                            město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín 

 

c) Předmět dokumentace: dokumentace pro provádění stavby 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Centrum Rožnov s.r.o., Sklářská 52 

    Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Bc. Slávka Pobucká 

    Hutisko – Solanec 642 

    756 62 

Vedoucí práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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D.1  Dokumentace stavebního objektu 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu 

Účelem stavby je vybudovat administrativní budovu, kde jsou umístěny 

kancelářské prostory, kavárna, školící místnosti a informační turistické centrum. 

V suterénu budovy je navržena podzemní hromadná garáž s kapacitou 15-ti parkovacích 

míst. Další parkovací stání jsou navržena jako vnější. Výpočet jednotlivých stání  

je uveden, viz příloha. Minimální celkový počet parkovacích stání je 38 míst. Jedná se  

o stavbu trvalou.  

Kapacita objektu – administrativní dům slouží k pronájmu tří firem. Školící 

místnosti umístěné v prvním nadzemním podlaží jsou navrženy pro 19 osob. Kavárna  

je navržena pro 5 zaměstnanců a 35 hostů. Druhé nadzemní podlaží s kancelářskými 

prostory pojme 15 zaměstnanců a třetí nadzemní podlaží 19 zaměstnanců. Požadované 

kapacity na parkovací stání jsou minimálně 38 míst. V suterénu objektu se nachází 15 

stání, z toho 2 stání jsou řešena jako bezbariérová. Ostatní stání jsou řešena jako vnější, 

na zájmovém pozemku. Před budovou je umístěno 31 parkovacích stání. 

Objekt je navržen tak, aby splnil požadavky pro tento účel. Stavba svým 

umístěním respektuje územní plán.  

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno sjezdem na pozemku investora, 

který budou napojen na místní asfaltovou komunikaci p. č. 3601/1.  

Pitná voda do objektu novostavby administrativního domu bude přivedena 

pomocí nové vodovodní přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. 

Vodovodní řad vede místní veřejnou komunikací p. č. 3601/1. Nově zbudovaná 

přípojka je vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1. Na přípojce bude osazena 

vodovodní šachta, do které bude umístěn hlavní vodoměr.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 3601/1, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která 

bude vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1.  

Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení, umístěného na pozemku 

investora. Odvodňované plochy jsou – plochá vegetační střecha, terasa a venkovní 

atrium s horní propustnou vrstvou. Velikost vsakovací plochy činí 100, 7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 31,4 m
3
. Možné 
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řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné dodržet 

nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací 

plochy Avsak .  

Dešťové vody z přilehlých parkovacích a stání budou vsakovány na pozemku 

investora pomocí vsakovacích bloků. Před vsakovacím zařízením bude umístěn 

odlučovač lehkých látek. Velikost vsakovací plochy činí 113,0 a 28,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 35,3 a 8,9 m
3
. 

Možné řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné 

dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost 

vsakovací plochy Avsak . 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené chodníkem  

p. č. 1005/16. 

Novostavba bude napojena na plynovod novou plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod, který vede místní asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Přípojka bude 

ukončena na parcele investora p. č. 1005/1 v pilířku hlavního uzávěru plynu, kde bude 

umístěn plynoměr. 

Na pozemku investora je vymezená část pro parkovací stání, která budou řešena 

pomocí zatravňovací dlažby. 

 

b) kapacitní údaje 

Zastavěná plocha objektu     1211,25 m
2 

 
Užitná plocha objektu      4194,46 m

2 

 
Obestavěný prostor objektu      14719,12 m

3 

 

c) architektonické, funkční, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu stavby bylo vycházeno z okolní zástavby a požadavků územního plánu. 

Tvar objektu obdélníkový. Barevnost fasády a ostatních konstrukcí byla volena tak, aby 

se objekt snadno začlenil do okolní zástavby. 

Fasáda objektu bude bílé barvy, členitost fasády bude v barvě čedičově šedé. 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní parapety 
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budou z taženého eloxovaného hliníku, v barvě antracit. Vstupní dveře a okna budou 

hliníková, v barvě antracitově šedé, dle výběru investora.  

Jedná se o třípodlažní objekt, zcela podsklepený. Půdorys objektu je obdélníkového 

tvaru o zastavěné ploše 1211,25 m
2 

a užitné ploše 4194,46 m
2
. Dům je zastřešen 

plochou střechou. Výška atiky je 12,950 m.  

Dům má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je 

ze západní strany. Na vstup navazuje vstupní hala s recepcí, která umožňuje přístup  

do turistického informačního centra, školících místností, kolárny, venkovního atria  

a kavárny. V druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory a terasa, která  

je přístupná z chodby a zasedací místnosti. V třetím nadzemním podlaží jsou 

kancelářské prostory. V suterénu je podzemní hromadná garáž s 15-ti parkovacími 

místy a technické místnosti. 

Konstrukční výška 1.S je 3800 mm, v 1.NP, 2.NP, 3.NP je 4050 mm. Světlá 

výška v 1.S je 3365 mm, v 1.NP je 3050 mm 2.NP a 3.NP je 3100 mm. 

Parkovací stání pro automobily jsou řešeny na pozemku investora i v objektu. 

Úprava parkovacích ploch bude provedena ze zatravňovací dlažby. Okolní zpevněné 

plochy jsou navrženy z betonové dlažby. Po dokončení výstavby objektu budou 

vegetační plochy zatravněny. 

Objekt umožňuje užívání, osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v 

souladu s §1, vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

d.1 svislé konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými monolitickými sloupy skeletu. 

Jedná se o jednopodlažní sloupy o čtvercovém průřezu 500 x 500 mm, třída betonu  

C 30/37. Výška sloupu v suterénu je 3500 mm, v nadzemních podlažích  

3750 mm. Výplňové obvodové zdivo skeletu a vnitřní nosné zdivo je z broušených 

keramických tvárnic, tl. 250 mm. Zdivo je vyzděno na maltu pro tenkou spáru. Objekt 

je zateplen kontaktním zateplovacím systémem – minerální čedičová vlna tl. 180 mm. 

Celková tloušťka obvodové stěny je 430 mm.  

Obvodové zdivo v suterénu je tvořeno železobetonovou monolitickou stěnou  

tl. 250 mm. Zdivo je zatepleno polystyrénem XPS tl. 120 mm.  
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Příčky jsou tvořeny z broušených keramických tvárnic pro nenosné zdivo  

tl. 140 mm, vyzděny na maltu pro tenkou spáru a montovanými sádrokartonovými 

příčkami.  

 

d.2 vodorovné a střešní konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena z železobetonové lokálně podepřené desky  

tl. 300 mm, třída betonu C 30/37. Ztužení skeletu je zajištěno pomocí rozšířené desky 

(ztužidel). Ztužidla jsou železobetonová monolitická o průřezu 250 x 500 mm.  

Překlady jsou tvořeny rozšířenou monolitickou železobetonovou deskou  

a systémovými dílci Heluz. Specifikace je uvedena ve výpisech překladů. Nadpraží nad 

otvory v sádrokartonových příčkách je tvořeno systémově rámovou konstrukcí. 

Hlavní schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné, železobetonové 

monolitické. Šířka stupně je 325 mm a výška stupně je v 1.S 161,1 mm a v 1.NP  

je 153,8 mm, v 2.NP je 155,7 mm. Šířka schodišťového ramene je 1875 mm.  

Vedlejší schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné, železobetonové. Šířka 

stupně je 300 mm a výška stupně je v 1.S 175,7 mm a v 1.NP je 166,6 mm, v 2.NP  

je 168,7 mm. Šířka schodišťového ramene je 1375 mm. 

Střecha je navržena jednoplášťová vegetační plochá, ukončena atikou. Spád 

střešních rovin je vytvořen ze spádových klínů tepelné izolace – polystyren EPS. 

Navržený spád střešních rovin je 3%. Výška atiky je 12,950 m. Hlavní hydroizolační 

vrstva je z asfaltového modifikovaného pásu s vložkou z polyesterové rohože. Parotěsná 

vrstva je z asfaltového modifikovaného pásu s vložkou z hliníkové fólie. Nášlapnou 

vrstvu terasy tvoří betonová dlažba na plastových terčích. Atika ploché střechy  

je z broušených keramických tvárnic tl. 250 mm. Atika je ukončena železobetonovým 

věncem, výšky 250 mm.  

Pohledy budou provedeny v nadzemních podlažích z důvodu vedení instalací. 

Konstrukce podhledu tvoří ocelový rošt z tenkovrstvých profilů, kotvených do nosné 

konstrukce stropu. Opláštění bude ze sádrokartonových desek. 

d.3 podlahy 

V místnostech suterénu je nášlapná vrstva, tvořena 2kompozitním nátěrem na 

bázi epoxidové pryskyřice, provedena na podkladní vrstvu tvořenou drátkobetonem. 

V  nadzemních podlažích je navržena těžká plovoucí podlaha. Ve 
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společných prostorech, hygienického zázemí, chodeb, skladů a místnostech 

souvisejících s provozem kavárny, je nášlapná vrstva z keramické dlažby. V kancelářích 

a školících místnostech je položen zátěžový koberec. Podlahové konstrukce splňují 

tepelně technické požadavky. Posouzení je uvedeno v samostatné příloze Stavební 

fyzika projektové dokumentace. Podrobné skladby podlahových konstrukcí jsou 

uvedeny v samostatné příloze projektové dokumentace ve Výpisu skladeb. 

 

d.4 povrchy vnější 

Fasáda objektu bude provedena z tenkovrstvé omítky se škrábanou strukturou 

tl. 2 mm v bílé barvě. Členění fasády bude provedeno z tenkovrstvé omítky  

se škrábanou strukturou tl. 2 mm v čedičově šedé barvě. Sokl bude proveden 

z tenkovrstvé mozaikové omítky tl. 2 mm v barvě šedé. Omítky jsou součástí 

kontaktního zateplovacího systému ETICS. Vstupní dveře a okna budou hliníková, šedé 

barvy antracit, dle výběru investora. Vnější žaluzie budou hliníkové lamelové, v barvě 

světlé, dle výběru investora. Vnější parapety budou z eloxovaného hliníku, barvy 

antracit. 

 

d.5 povrchy vnitřní 

V hygienickém zázemí, skladech pro kavárnu a přípravně kavárny, bude 

proveden keramický obklad. V hygienickém zázemí, skladech pro kavárnu do výšky 2,0 

m. V přípravně kavárny podle kuchyňské linky. 

 

d.6 rozvody vody, kanalizace a vnější slaboproudé instalace 

Pitná voda do objektu novostavby administrativního domu bude přivedena 

pomocí nové vodovodní přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. 

Vodovodní řad vede místní veřejnou komunikací p. č. 3601/1. Nově zbudovaná 

přípojka je vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1. Na přípojce bude osazena 

vodovodní šachta, do které bude umístěn hlavní vodoměr.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 3601/1, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která 

bude vyústěna na pozemku investora p. č. 1005/1.  
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Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení, umístěného na pozemku 

investora. Odvodňované plochy jsou – plochá vegetační střecha, terasa a venkovní 

atrium s horní propustnou vrstvou. Velikost vsakovací plochy činí 100, 7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 31,4 m
3
. Možné 

řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné dodržet 

nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací 

plochy Avsak . 

Dešťové vody z přilehlých parkovacích stání budou vsakovány na pozemku 

investora pomocí vsakovacích bloků. Před vsakovacím zařízením bude umístěn 

odlučovač lehkých látek. Velikost vsakovací plochy činí 113,0 a 28,7 m
2
, největší 

vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 35,3 a 8,9 m
3
. 

Možné řešení je použití vsakovacích tunelů. Při výstavbě vsakovacího zařízení je nutné 

dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost 

vsakovací plochy Avsak . 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené chodníkem  

p. č. 1005/16. 

Novostavba bude napojena na plynovod novou plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod, který vede místní asfaltovou komunikací p. č. 3601/1. Přípojka bude 

ukončena na parcele investora p. č. 1005/1 v pilířku hlavního uzávěru plynu, kde bude 

umístěn plynoměr. 

 

d.7 vnitřní slaboproudé rozvody, hromosvod 

Vnitřní slaboproudé rozvody budou navrženy dle platných norem. Objekt bude 

uzemněný hromosvodem. Na střeše objektu bude umístěno jímací zařízení a svody 

hromosvodu.  

 

d.8 vytápění a ohřev TV, větrání  

Vytápění objektu bude zajištěno ústředním vytápěním. Budou instalovány 

podlahové konvektory. Hlavní zdroj tepla bude stacionární plynový kotel.  
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- Ztráty vytápěné zóny: 

Ztráta prostupem obálky budovy je 44,375 kW a ztráta větráním je 32,714 kW. 

Celkem jsou ztráty 77,089 kW. 

- Ztráty nevytápěné zóny – suterén 

Ztráta prostupem obálky budovy je 0,695 kW a ztráta větráním je 16,367 kW. 

Celkem jsou ztráty 17,062 kW. 

Celkové ztráty pro celou budovu jsou 94,178 kW. Teplá voda bude ohřívána 

pomocí plynových kotlů se zásobníkem.  

Větrání budovy bude zajištěno vzduchotechnikou. Rozvody budou vedeny 

podhledem pod stropní konstrukcí. Množství přivedeného vzduchu pro suterén  

je 1980 m
3
/h, pro nadzemní podlaží 9940 m

3
/h. Vzduchotechnické jednotky budou 

umístěny v místnosti č. 1S03. 

Chráněné únikové cesty jsou větrány přirozeně okny. 

 

d.9 klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu. Výpis 

klempířských výrobků je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

d.10 zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce budou provedeny z nerez oceli. Výpis zámečnických 

výrobků je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

d.11 střešní plášť  

Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Hlavní 

hydroizolační vrstva je z asfaltového modifikovaného pásu s vložkou z polyesterové 

rohože. Vegetační vrstva je tvořena substrátem pro extenzivní zeleň tl. 70 mm a 

předpěstovanou vegetační rohoží tl. 30 mm. Zastřešení terasy je betonovou dlažbou na 

plastových terčích. Hlavní hydroizolační vrstva je z asfaltového modifikovaného pásu 

s vložkou z polyesterové rohože. 
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d.12 výplně otvorů  

Venkovní dveře a okna budou hliníková s izolačním trojsklem v barvě 

antracitově šedé, dle výběru investora. Hlavní vstupní dveře budou karuselové 

automatické. Popis jednotlivých oken a dveří je uveden v samostatné příloze projektové 

dokumentace. 

 

d.13 komínové těleso  

V objektu je navržen dvouprůduchový izolovaný systémový komín  

380 x 830 mm s přivětrávací šachtou 120 x 200 mm. Komínová tvárnice je z lehčeného 

betonu. Komín je univerzální z hlediska typů spotřebičů a druhu paliva. Nadstřešní část  

je řešena pomocí komínového návleku z lehkého sklobetonu. Komín bude dilatován  

od přilehlého zdiva izolací tl. 20 mm z minerálních vláken. Vybírací otvor bude vyústěn 

do technické místnosti č. 1S02. 

 

e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba splňuje tepelně technické požadavky dle ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 

Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. Tepelně technické posouzení a vyhodnocení 

je podrobně popsáno v samostatné části Stavební fyzika, která je přiložena k projektové 

dokumentaci.  

Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou kladeny na: 

 Kvalitní řešení obálky budovy – je ovlivněn ukazatel energetické náročnosti 

budovy a průměrný součinitel prostupu tepla Uem 

 Technické systémy, které jsou v budově použity pro vytápění, větrání, přípravu 

teplé vody, chlazení a osvětlení 

 Druh energonositele v budově 

Z hlediska obálky budovy je nutné splnit redukční činitel požadované základní 

hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR = 0,7. Hodnoty součinitele prostupu 

tepla navrhovaných konstrukcí a oken se posuzují s doporučenými hodnotami 

součinitelů prostupu tepla ČSN 730540-2. 

Dále je definován požadavek na snížení hodnot na neobnovitelné primární energie 

stanovené pro referenční budovu. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 10% - 25% 
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v závislosti na druhu budovy. Pro administrativní budovu je požadavek na snížení 

hodnot na neobnovitelné primární energie o 10%. 

 

f) akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, hluk, vibrace 

Stavba splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 

Požadavky. V objektu jsou instalována technologická zařízení – výtahové šachty a 

v místnosti číslo 1S03 vzduchotechnická jednotka. Výtahová šachta je umístěna tak, že 

nesousedí přímo s pracovní místností – kanceláří. Mezi výtahovou šachtou a kanceláří 

je umístěn sklad.  

Vzduchotechnická jednotka bude instalována na podlahu přes pružné podložky. 

Schodišťové rameno bude pružně uloženo v místě napojení na stropní konstrukci např. 

systém Shock Tronsole typu T. Podesta bude oddilatována měkkou deskou 

z polypropylenové pryže tl. 15 mm. např. systém Shock Tronsole typu L. Vzhledem 

k charakteru umístění zeleně a okolní zástavby nedojde k překročení hlukových limitů. 

Akustické posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno v samostatné části Stavební 

fyzika, která je přiložena k projektové dokumentaci. 

 

g) požadavky na osvětlení a oslunění 

Stavba splňuje požadavky na osvětlení a oslunění dle ČSN 73 0580-1:2007 + 

Z1:2011, Z2:2017, Z2:2019. Posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno 

v samostatné části Stavební fyzika, která je přiložena k projektové dokumentaci. 

 

h) požadavky na požární ochranu konstrukcí a osob 

Stavba splňuje požadavky na požární ochranu dle ČSN 73 0802 – Požární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno 

v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, která je přiložena k projektové 

dokumentaci. 

i) způsob založení stavby 

i.1 zemní práce  

Pozemky p. č. 1005/1, 1007/1, 6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 

jsou vedeny jako ostatní plocha. Celková odjímaná plocha činí 3630,70 m
2
 (zastavěná 
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plocha objektu 1211,25 m
2
 a zpevněné plochy 2419,45 m

2
). Skrývka bude provedena do 

hloubky 15 cm. Celková skrývka půdy z celé zastavěné a zpevněné plochy činí 544,605 

m
3
. Sejmutá půda bude uložena na pozemku investora do maximální výšky zeminy 1,5 

m. Potřebná plocha pro skládku činí 363,07 m
2
. Sejmutá půda bude uložena  

na pozemku investora do maximální výšky zeminy 1,5 m. Potřebná plocha pro skládku 

činí 395,0 m
2
. Bude chráněna proti zcizení a udržována v bezplevelném stavu. Po 

dokončení stavby bude půda použita k terénním, vegetačním a sadovým úpravám  

na nezastavěných a nezpevněných plochách. 

Násypy budou zhutněny na původní únosnost zeminy. Hutnění bude prováděno 

po vrstvách cca 200 mm. Základová spára se musí chránit před zvodněním  

a promrzáním. 

Výkopové práce budou prováděny strojně za předpokladů splnění BOZP. 

 

i.2 základy  

Dům bude založen na základové desce tl. 700 mm z železobetonu  

C 30/37, XC2 – prostředí mokré, občas suché – min. třída betonu je C 16/20, výztuž 

B500B. Základy musí být v nezámrzné hloubce od upraveného terénu. Pro danou 

lokalitu je nezámrzná hloubka 1000-1200 mm. Základy administrativního domu jsou 

v hloubce 3 150 mm.  

Základová deska je součástí konstrukce tzv. bílé vany, vodonepropustný beton, 

dilatováno dle technologie, prostupy nutno těsnit pružnými prstenci. Přechod mezi 

základovou deskou a svislou železobetonovou stěnou bude řešen např. pomocí 

speciálního těsnícího plechu např. výrobce Schomburg, zapuštěného min. 30 mm  

do zákl. desky, jednotlivé napojení plechů přesahem min. 50 mm. Do základové spáry 

bude vložen zemnící pásek fezn 30x4 mm. Základová spára musí být suchá, čistá, nesmí 

promrznout. 

 

j) zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Dle portálu Státní geologické služby se pozemky investora p. č. 1005/1, 1007/1, 

6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 řadí do nízkého až středního rizika.  

Je nutné provést zvláštní radonové opatření a další radonový průzkum.  
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Podlaha v 1.NP není v přímém kontaktu se základovou zeminou. Ve skladbě 

podlahy v suterénu, kde jsou navrženy podzemní garáže, je navrženo hydroizolační 

souvrství horní pás ELASTEK 40 speciál mineral tl. 4 mm, spodní pás GLASTEK 40 

speciál mineral tl. 4 mm. Hydroizolace na bázi asfaltu, která brání pronikání vlhkosti a 

radonu. Pokládka a montáž izolace bude provedena dle montážních předpisů výrobce a 

v souladu s ČSN 73 0600.  

Dle portálu Státní geologické služby se pozemky investora p. č. 1005/1, 1007/1, 

6370, 6371, 6372, 1009/5, 1012/8, 6373, 6374 je typ zeminy sediment nezpevněný, 

zemina hlína, písek. Výpočtová únosnost zeminy 300 kPa. Žádné průzkumy na 

pozemku investora nebyly provedeny. Informace vychází ze známých geologických 

podkladů. Pro výstavbu je nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum. 

Vzhledem k umístění stavby nebyly prováděny korozní průzkumy a stavba nepočítá 

s žádným zvláštním opatřením proti bludným proudům. 

V blízkosti plánované výstavby není provozována ani plánována žádná 

průmyslová činnost. Neprobíhají zde žádné trhací práce a zatížení od dopravy není 

nadměrné. Projekt nepočítá s žádným zvláštním opatřením. 

 

k) vliv stavby a její užívání na životní prostředí a její ochrany 

Vytápění objektu bude zajištěno ústředním vytápěním. Budou instalovány 

podlahové konvektory. Hlavní zdroj tepla bude stacionární plynový kotel. 

- Ztráty vytápěné zóny: 

Ztráta prostupem obálky budovy je 44,375 kW a ztráta větráním je 32,714 kW. 

Celkem jsou ztráty 77,089 kW. 

- Ztráty nevytápěné zóny – suterén 

Ztráta prostupem obálky budovy je 0,695 kW a ztráta větráním je 16,367 kW. 

Celkem jsou ztráty 17,062 kW. 

Celkové ztráty pro celou budovu jsou 94,178 kW. Teplá voda bude ohřívána 

pomocí plynových kotlů se zásobníkem.  

Větrání budovy bude zajištěno vzduchotechnikou. Rozvody budou vedeny 

podhledem pod stropní konstrukcí. Množství přivedeného vzduchu pro suterén  

je 1980 m
3
/h, pro nadzemní podlaží 9940 m

3
/h. Vzduchotechnické jednotky budou 

umístěny v místnosti č. 1S03.  
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Chráněné únikové cesty jsou větrány přirozeně okny. 

 Z hlediska vlivu na životní prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. 

Zhotovitel stavby zajistí provádění stavby tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády  

č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat zařízení, stroje a mechanismy s garantovanou nižší 

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.  

Nutno dodržet následující zásady: 

- výběr strojů s co nejnižší hlučností – neopotřebované mechanismy 

- v případě použití kompresoru nebo elektrocentrály musí být tyto zařízení 

umístěny do protihlukové kapoty 

- důležité minimalizování dopadu hluku na okolní zástavbu je časové omezení 

hlučných prací. Provádění hloubení stavební jámy v době od 8:00 do 12:00, 

od 13:00 do 16:00 hod pouze v pracovní dny 

Zvýšená prašnost bude eliminována: 

- před vjezdem na veřejnou komunikaci budou dopravní prostředky důsledně 

očištěny 

- vnitrostaveništní komunikace budou zpevněny 

- při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů 

odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

- v případě dlouhodobého sucha bude staveniště skrápěno 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů: 

- zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svých strojů 

- po dobu provádění stavebních prací na stavbě je třeba výhradně používat vozidla  

a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje 

- stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

podzemních a povrchových vod cizorodými látkami 

- použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, 

případných úniků olejů do terénu 
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- stavbu je nutno vybavit soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek 

- jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 

Likvidace odpadů ze stavby: 

S veškerými odpady nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 169/2013 Sb., 

o odpadech, vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška č. 200/2019 sjezd 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 

povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií. Odpady, které sám nemůže odstranit 

nebo využít v souladu s tímto zákonem (č. 169/2013 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Odpady 

lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením a vybavením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím faktorem pro ukládání odpadů na 

skládky jsou jejich nebezpečné vlastnosti, složení, mísitelnost a obsah škodlivých látek 

ve vodním výluhu. 

 

Při stavebních pracích budou dodrženy ČSN normy:  

ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch 

pro vegetaci při stavebních činnostech a předpisy související. 

 

l) dopravní řešení 

V blízkosti pozemku investora se na parcele p. č. 3601/1 nachází místní 

asfaltová komunikace šířky 8 m, která navazuje na komunikaci třídy I/35. 

Na komunikační plochy bude pozemek investora p. č. 1007/1 napojen novým sjezdem. 

Komunikace je v místě sjezdu lemována sníženým obrubníkem.  

Parkovací stání pro vozidla do 3,5 t je řešeno na pozemku investora i v objektu. 

Úprava parkovacích ploch bude provedena ze zatravňovací dlažby. Výpočet 

jednotlivých stání je uveden, viz příloha. Minimální celkový počet parkovacích stání  

je 38 míst. Jedná se o stavbu trvalou. Pěší chodník se nachází v těsné blízkosti pozemku 

investora. Cyklistické stezky se nachází 200 m od místní asfaltové komunikace  

p. č. 3601/1. 
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m) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Použité materiály, které budou použity pro výstavbu objektu, musí mít 

požadované vlastnosti. Manipulace s materiály musí být v souladu s podmínkami  

a požadavky, které uvádí výrobce jednotlivých materiálů. Montáž a provádění 

konstrukcí musí být prováděna dle montážních návodů výrobců konkrétního materiálu. 

Požadovanou jakost provedení zajistí dodržení pracovních postupů stanovených 

výrobcem. 

 

n) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky  

na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou známy. 

 

o) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výstavba administrativního domu vyžaduje vypracování dokumentace 

zhotovitelem stavby. V případě změn materiálu je nutné vypracovat dokumentaci 

skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zhotovit dílenskou a 

výrobní dokumentaci. Pro výrobu klempířských výrobků a výplní otvorů bude 

provedeno zaměření na stavbě. 

 

p) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných 

Předání jednotlivých fázi výstavby bude probíhat mezi subdodavatelem  

a hlavním zhotovitelem stavby. Bude sledována kvalita provedení jednotlivých prací  

a to nejen po dokončení fáze, ale také před zahájením a v průběhu provádění.  

O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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q) dodržení obecných požadavků výstavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby splňuje požadavky pro výstavbu 

dle vyhlášky č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Stavební práce 

budou probíhat tak, aby byla v souladu s nařízením vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 

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

Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Musí být dodrženy platné předpisy, 

normy a bezpečnost práce. Zaměstnanci jsou povinni se řídit při práci nařízením vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalšími předpisy 

upravující požadavky na bezpečnost práce. Jsou to například zákon č. 88/2016 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

Zásady organizace výstavby: 

Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno stejné jako napojení 

administrativního domu. Pokud před zahájením výstavby nebudou k dispozici potřebné 

sítě technické infrastruktury, bude situace dočasně řešena pomocí mobilních zdrojů 

(elektrocentrála, vodovodní cisterna, atd.).  

Materiál bude na stavbu dovážen postupně z důvodů výstavby pouze  

na pozemku investora.  

V rámci výstavby není nutno provádět odvodnění staveniště. V případě výskytu 

vody ve výkopech bude tato voda odčerpána čerpadly na pozemky investora. 

Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu – inženýrské 

sítě. Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí stávajícího sjezdu, 

kterým bude dopravován veškerý materiál. Komunikace bude udržována v čistotě  

a případná znečištění vzniklá vlivem výstavby budou neprodleně odstraněna. 

Během výstavby nebude docházet k zásadním vlivům na okolní zástavbu. 

Zhotovitel stavby zajistí provádění stavby tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády  
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č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat zařízení, stroje a mechanismy s garantovanou nižší  

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. V době provádění stavebních prací  

a výstavby je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu  

na přilehlé komunikaci. 

Staveniště bude oploceno do výšky 2 m, tím bude zamezeno možnosti ohrožení 

zdraví a zranění nepovolané veřejnosti. Na pozemku investora není požadováno kácení 

dřevin.  

Výstavba objektu bude probíhat pouze na pozemku investora. Jiné zábory nejsou 

uvažovány. Pokud vznikne požadavek na zábor okolních pozemků v rámci budování 

přípojek, bude vždy jednáno s vlastníkem dotčeného pozemku a správcem dotčených 

sítí. 
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Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

administrativního domu. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, tepelně technické 

posouzení, posouzení z hlediska akustiky stavebních konstrukcí, posouzení z hlediska 

osvětlení a oslunění. Dále také požárně bezpečnostní řešení. Práce byla vypracována 

v rozsahu zadání. 

Při zpracování diplomové práce byly použity české technické normy a vyhlášky, 

odborná literatura a technické listy použitých materiálů. 
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- Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona 312/2019 Sb. o územním plánování  

    a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky  

a o změně některých zákonů 

- Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky        

hluku a vibrací 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

    na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- Vyhláška č. 323/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 3/2020 Sb., o hospodaření energií 
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- ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

- ČSN 73 0821, ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 73 0540-1:2005 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

- ČSN 73 0540-2:2011 + Z1: 2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin. 

- ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

- ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011, Z2:2017, Z2:2019 Denní osvětlení budov – 

část 1: Základní požadavky. 

- ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 

budov. 

- ČSN EN 17037 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot. 
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- REMEŠ, Ing. Josef, Ing. arch.Ivana UTÍKALOVÁ, Ing.et Ing. Petr KACÁLEK, 

Ph.D., Ing. Lubor KALOUSEK, Ph.D., Ing. Tomáš PETŘÍČEK, KALOUSEK, 

Ph.D. a a kolektiv. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 

2.aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-51-42-9. 

- PETŘÍČEK Ph.D, Ing. Tomáš. Vybrané stati z pozemního stavitelství - CH04: 

Modul M01 Střechy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. 

- DONAŤÁKOVÁ, Ing. Dagmar. Stavební akustika a denní osvětlení: Modul 

M01 Stavební akustika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

2010. 

- BENEŠ, CSc, Ing. Petr, Ing. Markéta SEDLÁKOVÁ, Ph. D, Ing. Marie 

RUSINOVÁ, Ph.D, Ing. Romana BENEŠOVÁ a Ing. Táňa ŠVECOVÁ. Požární 

bezpečnost staveb, Modul M01. 2016. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

s.r.o. Brno, 2016. ISBN 978-807204-943-1. 

- OSTRÝ Ph.D, doc. Ing. Milan a Ing. Roman BRZOŇ Ph.D. Stavební fyzika - 

Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: LITERA, 2014. ISBN 978-80-214-4879-7. 

- VAJKAY Ph.D, Ing. František. Světelná technika v teorii a praxi. Brno: Vysoké 

učení technické v Brno, Veveří 95, 602 00 Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4880-3 

- FIŠAROVÁ Ph.D, Ing. Zuzana. Stavební akustika v teorii a praxi. Brno: Vysoké 

učení technické v Brno, Veveří 95, 602 00 Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4878-0. 

- Náhlížení do katastru nemovitostí [online]. Copyright ©, 2019 [cit. 2020-11-16]. 

Dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

- Česká geologická služba: Mapy [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

http://www.geology.cz/extranet 

- Mapy.cz [online]. [cit. 20120-11-20]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.2201888&y=49.4166146&z=12&source=muni&id=

524 

- ISOVER: SAINT-GOBAIN [online]. Dostupné z: https://www.isover.cz/. 

- AUSTROTHERM [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

http://www.austrotherm.cz/front_content.php 

- BAUMIT [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://baumit.cz/ 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.geology.cz/extranet
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- LOMAX [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.lomax.cz/ 

- Okna. EU [online]. [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: https://www.okna.eu/ 

- Tronsole [online]. Opava: Schöck-Wittek, 2020 [cit. 2020-10-13]. Dostupné z: 

https://www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole 

- Nicoll [online]. [cit. 2020-12-03]. Dostupné z: 

https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/dimenzovani-

vsakovaciho-zarizeni.html 

- Knauf [online]. [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: https://www.knauf.cz/ 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.: VaK [online]. Vodovody a kanalizace 

Vsetín, ©2013 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.vakvs.cz 

- SKUPINA ČEZ [online]. ČEZ, a. s, 2019 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/ 

- Sika [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://cze.sika.com 

- DEK [online]. DEK, ©2019 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.dek.cz/ 

- Cemix [online]. LB Cemix, s.r.o, Copyright©2017-2019 [cit. 2020-11-16]. 

Dostupné z: https://www.cemix.cz/ 

- BEST [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.best.info/ 

- CEMEX [online]. CEMEX S.A.B. de C.V., ©2019 [cit. 2020-11-16]. Dostupné 

z: https://www.cemex.cz/ 

- HELUZ [online]. HELUZ cihlářský průmysl, 2019 [cit. 2020-11-16]. Dostupné 

z: https://www.heluz.cz/ 

 

 

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

DP   diplomová práce 

PD   projektová dokumentace 

DPS   dokumentace provádění stavby 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m.   metrů nad mořem 

DN   jmenovitý průměr 

PT   původní terén 

https://www.lomax.cz/
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole
https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/dimenzovani-vsakovaciho-zarizeni.html
https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/dimenzovani-vsakovaciho-zarizeni.html
https://www.best.info/
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UT   upravený terén 

k. ú.   katastrální území 

NP   nadzemní podlaží 

S    suterén, podzemní podlaží 

KV   konstrukční výška 

SV   světlá výška 

VŠ   vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

EP   elektropilířek 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

NN   nízké napění 

NTL   nízkotlaké 

Tl.    tloušťka vrstvy 

ŽB   železobeton 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

ETICS   vnější kontaktní zateplovací systém 

Rdt [Mpa]  únosnost zeminy 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PÚ   požární úsek 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska 

charakteru hořlavých látek 

d[m] odstupová vzdálenost 

h[m]   požární výška objektu 

s    součinitel podmínky evakuace 

S [m
2
]   celková plocha požárního úseku 

Spo [m
2
]   plocha požárně otevřených ploch 

pv [kg/m
2
]  požární zatížení 

ps [kg/m
2
]   požární zatížení stálé 

pn [kg/m
2
]  požární zatížení nahodilé 

po [%]   procento požárně otevřených ploch 

Q [MJ/m
2
]  množství uvolněného tepla 
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Q [l/s]   doporučený průtok při odběru vody 

v [l/s]   doporučená rychlost odběru vody 

H [kg/m
3
]   výhřevnost materiálu 

HT    měrná ztráta prostupem tepla 

M [kg/m
3
]  hmotnost materiálu 

ti [°C ]   návrhová teplota v interiéru 

te [°C ]   návrhová teplota v exteriéru 

ai [°C ]   teplota v interiéru včetně přirážky 

A [m
2
]   plocha 

Ag [m
2
]   plocha výplně otvoru 

Af [m
2
]   plocha rámu výplně otvoru 

lg [m]   viditelný obvod zasklení 

U [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla konstrukce 

UN,20 [W/m
2
.K]  požadovaný součinitel prostupu tepla 

Uem [W/m
2
.K]  průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 

Uj [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Ug [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla zasklením 

Uf [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla rámu 

Uw [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla okna  

RT [m
2
.K/W]  odpor konstrukce při prostupu tepla 

Rsi [m
2
.K/W]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse [m
2
.K/W]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsik [m
2
.K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí 

fRsi [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N [-] požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru 

vnitřního povrchu 

λ [W/(m.K)] součinitel tepelné vodivosti 

λD [W/(m.K)] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

θsi [°C ] vnitřní povrchová teplota konstrukce 

θe [°C ] návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

θi [°C ] návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období 

θai [°C ] návrhová teplota vnitřního vzduchu 
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θsik [°C ] vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce 

Δθi [°C ] teplotní přirážka 

ξRsi [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

ξRsik [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v 

koutě 

φe [%]   relativní vlhkost vzduchu v exteriéru 

φi [%]   relativní vlhkost vzduchu v interiéru 

Rw [dB]   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 

Rw´ [dB]   vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 

RwN´[dB]   normová hodnota neprůzvučnosti 

k [-] korekce 

Lnw vážená laboratorní kročejova neprůzvučnost 

Lnw ´ vážená stavební kročejova neprůzvučnost 

LwN´   normová hodnota neprůzvučnosti 

C    Meridiánova konvergence 

λ     zeměpisná délka v posuzovaném místě 

D[%]   činitel denní osvětlenosti 

Ds [%]   oblohová složka 

De [%]   vnější odrazná složka  

Di [%]   vnitřní odrazná složka 

τ𝑠,𝜓
𝑛   činitel prostupu světla zasklením, n je počet skel 

τ𝑘 činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukcemi osvětlovací 

soustavy 

τ𝑏    činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukce budov 

τ𝑣    činitel ztrát světla vlivem vnitřních zařízení 

τ𝑐    činitel ztrát světla vlivem zařízení pro regulaci osvětlení 

Sb    sbírka zákonů 

č.    číslo 

tab.   tabulka 

kce   konstrukce 

ČSN   česká státní norma 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Administrativní 

dům v Rožnově pod Radhoštěm je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 12. 1. 2021  

   Bc. Slávka Pobucká 
autor práce  

 


