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ÚVOD
  
   Na žádost investora bude provedena stavba Logistického centra. Z t�chto d�vod� bylo 
provedeno výškové zam��ení a následné osazení stavby do terénu.  
    Jedná se o novostavbu, samostatn� stojící t�ípodlažní administrativní budovy, která je 
z �ásti zd�ná a z �ásti ze skeletu, jež je oplášt�n lehkým obvodovým plášt�m. Objekt bude 
sloužit pro administrativní �innosti logistické firmy K+H Kollner.  
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a)  Identifikace  stavby 

1. Název stavby: „Logistické centrum“ 
2. Místo stavby: Letohrad, parcelní �.376/35, K. Ú. Letohrad
3. Kraj: Pardubický 
4. Stavebník: Ing. Ji�í Kollner, U Bažantnice 749, Letohrad              

 56151                                                       
5. Vlastník pozemku: Ing. Ji�í Kollner, U Bažantnice 749, Letohrad              

 56151                                                        
6. Sousední pozemky: parcela �. 376/63, 376/72, 376/134, 376/144, 

                                                  376/145, 376/147 
7. Zp�sob výstavby: TESTA s.r.o 
8. Zodpov�dný projektant:  Bc. Pavel Hroba�
9. Charakter stavby: novostavba 
10. Stupe� PD:  projektová dokumentace k povolení stavby 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním            
pozemku a o majetkoprávních vztazích, 

Pozemek na parcelním �ísle 376/35, na kterém se bude logistické centrum stav�t, 
je ve vlastnictví Ing. Ji�ího Kollnera. Kolem této parcely je zástavba bytových dom�. 
Tento pozemek je v územním plánu ur�en k zastav�ní.   

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní  a   
technickou infrastrukturu 

  
Na pozemku na p. �. 376/35 bylo provedeno m��ení radonového rizika, posudek o 

stanovení radonového indexu pozemku mluví o st�edním radonovém riziku. Z tohoto 
d�vodu bude navržena hydroizolace bránící pronikání radonu z podloží do budovy. 
Pozemek je napojen na místní  komunikaci F.H.Heka na p. �. 376/63  

d)  Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
           

Správce ve�ejné vodovodní sít� firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
a.s. podmi�uje výstavbu logistického centra pouze za p�edpokladu provedení p�eložky 
ve�ejného vodovodního �adu. 

e)  Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�í zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, v platném zn�ní a navazujících 
provád�cích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby spl�uje obecné požadavky na 
výstavbu dle Vyhl.�.137/1998 Sb. a jejích novel z r.2006 s p�ihlédnutím na ustanovení 
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p�íslušných �eských a evropských norem. V projektové dokumentaci jsou navrženy 
výrobky, konstrukce a materiály s ov��enými vlastnostmi. Projektová dokumentace 
spl�uje požadavky vyhl. 499/2006 Sb. 

f)  Údaje  o  spln�ní  podmínek regula�ního plánu, územního                
rozhodnutí, pop�ípad�  územn�  plánovací  informace  u staveb       
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

Všechny podmínky stanovené v regula�ním plánu, byly spln�ny. 

g)  V�cné  a  �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a     
jiná opat�ení v dot�eném území, 

 P�ed zahájením stavby bude nutné provést p�eložku ve�ejného vodovodního �ádu, 
kterou provede firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Náklady s tím 
spojené uhradí stavebník. Dále je nutné, aby dot�ené orgány vyty�ili své sít�  technické 
infrastruktury vedoucí p�es parcelu �íslo 376/35 a v její t�sné blízkosti. B�hem výstavby 
se p�edpokládá do�asné zvýšení hlu�nosti, prašnosti, omezeni pr�chodnosti chodníku a 
zatížení p�íjezdové komunikace. 

h)  P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

 Lh�ta výstavby za�íná b�žet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi 
doru�en souhlas od stavebního ú�adu m�sta Žamberka nebo dnem následujícím po dni, 
kdy uplynulo 40 dn� od ohlášení. P�edpokládaná délka výstavby objektu bude 1,5 rok�, 
stavba bude zahájena v dubnu roku 2013.  

Postup výstavby: zemní práce a p�ípojky, hrubá stavba (provedení základ�, 
svislých konstrukcí 1.NP, vodorovných konstrukcí nad 1.NP, stavba svislých konstrukcí 
2.NP, vodorovných konstrukci nad 2.NP, stavba svislých konstrukcí 3.NP, vodorovných 
konstrukci nad 3.NP, svislé konstrukce atiky, hliníková konstrukce pro lehký obvodový 
pláš�, provedení izolace st�ech, poté dokon�ovací práce (podlahy, zateplení, omítky..) 

i)  Statistické  údaje o orienta�ní hodnot� stavby a údaje o  podlahové 
ploše budovy,Orienta�ní náklady na stavbu       

 zastav�ná plocha:      404,2 m2 

 obestav�ný prostor:      2265,61 m3 

 plocha obytných místností     476,09 m2 

 plocha p�íslušenství      466,63 m2 

 po�et nadzemních podlaží     3 
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 po�et podzemních podlaží     0 
 sv�tlá výška I.NP      2,95 m 
 konstruk�ní výška podlaží     3,75 m 
 sv�tlá výška II.NP      2,95 m 
 konstruk�ní výška podlaží                                   3,70 m 
     sv�tlá výška III.NP      2,95 m 
 konstruk�ní výška podlaží                                   3,70 m 
     výška budovy       13,31 m 
 orienta�ní náklady na stavbu     27,628 mil. K�
 venkovní zpevn�né plochy     548,18 m2

 kanaliza�ní p�ípojka      58,3m x 3539 =0,206 mil. K�
     plynová p�ípojka               13,97m x 2540 =0,0355 mil

 vodovodní p�ípojka      9,1m x 2442 =0,0222mil. 
 elektrická p�ípojka      41,69m x 2432=0,1014mil.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a/  Zhodnocení staveništ�

Stavební Pozemek se nalézá v zastav�né �ásti m�sta Letohrad na parcelním �ísle 
376/35. Pozemek bude využit ke skladování stavebního materiálu, ur�eného na 
výstavbu Logistického centra a dále jako za�ízení staveništ�. P�ed zahájením prací 
bude celý pozemek oplocen do�asným plotem z ocelového pletiva do výšky 2 m. 
Staveništ� bude p�ipojeno k vodovodní a elektrické síti staveništními p�ípojkami dle 
p�íslušných norem a p�edpis�. Vzdálenosti budoucího objektu od hranice pozemku a 
od stávajících staveb na sousedních pozemcích jsou vyšší než nejmenší povolené a 
nebudou tak omezována žádná práva vlastník� sousedních pozemk�. K pozemku t�sn�
p�iléhá p�íjezdová komunikace. Kolem této parcely je zástavba bytových dom�. Tento 
pozemek je v územním plánu ur�en k zastav�ní.  

         

b/ Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

    Jedná se o novostavbu, samostatn� stojícího t�ípodlažního nepodsklepeného 
administrativního domu, který bude sloužit administrativní ú�ely pro logistickou firmu 
K+H Kollner. Novostavba svým architektonickým �ešením nenarušuje ráz okolí. 
    Uspo�ádání t�ech podlaží vychází z požadavku investora, sou�astn� spl�uje 
technické požadavky na výstavbu, platné normy �SN, orientaci pozemku ke sv�tovým 
stranám a stávající komunikace. V prvním podlaží jsou navrhnuty místnosti pro 
spole�ný provoz firmy dále pak kancelá�e, technická místnosti a sklady. Ve druhém 
podlaží jsou op�t prostory pro spole�ný provoz firmy, kancelá�e a sklady. Ve t�etím 
pat�e jsou kancelá�ské prostory ur�ené pro vedení firmy se spole�nou kuchy�kou. 
Sou�ástí všech podlaží jsou hygienické místnosti. 
    Vstup do objektu je v p�ízemí ze severozápadní strany. Po vstupu následuje hala s 
recepcí a výtahem, jež pokra�uje hlavním schodišt�m do druhého nadzemního podlaží 
�i vchodem do chodby odkud je p�ístup do místností: kancelá�e, hygienické za�ízení, 
sklad, úklid, technická místnost, kuchy�ka, vedlejší schodišt�. V druhém nadzemním 
pat�e se na vedlejší schodišt� napojuje chodba, z které je p�ístup do místností: 
p�ednáškový sál, zasedací místnost, kancelá�e, kuchy�ka, kopírka, hygienické za�ízení 
a také hala do které je možnost se dostat i z hlavního schodišt�. Do t�etího nadzemního 
podlaží je op�t p�ístup jak z hlavního tak i vedlejšího schodišt�, které navazuje na 
chodbu jež umož�uje p�istup do místností: kancelá�e, kuchy�ka, hygienické za�ízení, 
sklad s kopírkou a terasa.      
     P�íjezd k pozemku je po místní komunikaci, na kterou bude napojena zpevn�ná 
plocha pro vjezd do objektu. Po dokon�ení stavby bude okolí upraveno a následn�
zatravn�no. Objekt svým ú�elem vyžaduje bezbariérový p�ístup proto je k objektu 
vybudována rampa se sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných 
rozm�r� sloužíci k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 
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c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  a 
�ešení  vn�jších ploch  

 Jedná se o z �ásti skeletovou monolitickou a z �ásti zd�nou stavbu vyzd�nou 
systémem KM BETA s plochou st�echou se sklonem od 2°až 5° a výškou 13,31 
m, kdy podlaha 1NP je na úrovni 0,000 = 370,500 m.n.m 

        Základy tvo�í základové pásy z prostého betonu C16/20 a jsou uloženy do 
nezamrzne hloubky viz. výkresová �ást (p�dorys základu) 
     Obvodové nosné st�ny jsou vyzd�ny ze zdiva KM BETA tlouš�ky 240 mm na 
tepeln� izola�ní maltu. Vnit�ní nosné zdivo tlouš�ky 240 mm. Vnit�ní nenosné 
zdivo tlouš�ky 115 mm.  
     Stropní konstrukci tvo�í p�edpjaté stropní panely SPIROLL a železobetonová 
k�ížem vyztužená deska. 
     Konstrukce vazníku bude ze smrkového d�eva uložena na monolitickém 
železobetonovém skeletu. 
     St�echa plochá o dvou r�zných skladbách se sklonem od 2°až 5°. První skladba 
ploché st�echy je poch�zná s obrácenou skladbou a povrchem z betonových 
dlaždic. Druhá je o klasickém po�adí vrstev s krytinou z hydroizola�ní fólie. 

d/ Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

            Napojení stavby na ve�ejnou komunikaci (na p. �. 376/63 ve vlastnictví m�sta 
Letohrad). Stavba bude napojena na sít� technického vybavení: 

1. Zdroj elektrické energie bude proveden novou zemní kabelovou 
p�ípojkou. 

2. Stavebník se napojí do stávajícího kanaliza�ního �adu nacházejícího 
se v p�íjezdové komunikaci kanaliza�ní p�ípojkou z plastového potrubí. 

3. Po provedení p�eložky ve�ejného vodovodního �adu, bude na tento 
�ad z�ízeno napojení vodovodní p�ípojky.  

e)  �ešení  technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v 
  klidu,   dodržení   podmínek   stanovených  pro  navrhování  staveb  na     

      poddolovaném a svážném území.¨ 

     P�ed zahájením výkopových prací musí dot�ené orgány vyty�it sít� technické 
infrastruktury a stanovit p�ípojné body pro napojení administrativního objektu. Na 
pozemku stavebníka bude z�ízeno 15 parkovacích stání pro osobní automobily, 
z toho dv� stání p�ipadají pro t�lesn� postižené. Tyto stání budou vydlážd�ny 
zámkovou dlažbou a bude navazovat na zpevn�nou p�íjezdovou cestu na pozemku 
stavebníka, která je taktéž vydlážd�na ze zámkové dlažby.
     Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany. 

     Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá 
p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, 
použití stavební mechanizace, zne�išt�ní komunikace). Stavebník však bude p�i 
provád�ní prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e,  
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p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k 
jeho p�ípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytn� nutnou a v mí�e nezbytn� nutné. 
Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. Odpad p�i stavební 
�innosti (zbytky stavebních materiál�) bude t�íd�n a odvážen na skládku. 

          Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejner�  na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n m�stem Letohrad.  
Splaškové vody budou odvedeny z domu do splaškové kanalizace a deš�ové budou 
vyúst�ny do vsakovací jímky na pozemku. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
      komunikací. 

     Na tento objekt jsou kladeny požadavky z hlediska úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb., a vyhlášky 492/2006 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je k objektu vybudována rampa se 
sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných rozm�r� sloužící 
k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do     
      projektové dokumentace. 

          Na pozemku byl proveden radonový pr�zkum. Posudek o stanovení radonového 
indexu pozemku mluví o st�edním radonovém riziku. Z tohoto d�vodu bude navržena 
hydroizolace bránící pronikání radonu z podloží do budovy. Další pr�zkumy nebyly 
provedeny. 

i)  Údaje  o  podkladech  pro  vytý�ení  stavby,  geodetický referen�ní 
   polohový a výškový systém. 

Polohové osazení do terénu je v systému S-JTSK viz situace. Výškový systém je 
BPV. Vyty�ení stavby provede oprávn�ný  geodet. 

j)  �len�ní  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a 
   technologické provozní soubory. 

  SO01 – objekt logistického centra 
  SO02 – zpevn�né plochy na pozemku 
  SO03 – p�ípojka plynu 
  SO04 – vodovodní p�ípojka  
  SO05 – p�ípojka nn podzemní vedení 
  SO06 – p�ípojka splaškové kanalizace 
  SO07 – deš�ové kanalizace (odvodn�ní na pozemku)  
                     SO08 – kamenný obsyp 

SO09 – nezpevn�né plochy na pozemku, vegeta�ní a terénní úpravy 
SO10 – p�íst�ešek pro odpad 
SO11 – oplocení – drát�ný plot, vlastnictví z jedné strany 
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k)  Vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 
  negativními  ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich          

minimalizace.  

Stavba byla na pozemek osazena tak, aby byly dodrženy všechny odstupové 
vzdálenosti od okolních staveb a hranic pozemku a další požadavky podle �SN 73 
4301 – Obytné budovy. Z d�vodu ochrany stavby proti povrchové vod� je úrove�
podlah v dom�  navržena o 150 mm výše než je upravený terén kolem stavby.  
     Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá 
p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, 
použití stavební mechanizace, zne�išt�ní komunikace). Stavebník  však bude p�i 
provád�ní prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e, 
p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude 
ohrožen a k jeho p�ípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytn� nutnou a v mí�e 
nezbytn� nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. 
Odpad p�i stavební �innosti (zbytky stavebních materiál�) bude t�íd�n a odvážen 
na skládku. 

 l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�. 

       Bezpe�nost práce b�hem výstavby zajiš�uje dodavatel stavby. Pro provád�ní 
prací na stavb� musí být dodržovány veškeré platné bezpe�nostní p�edpisy, 
zákoník práce a vnitropodnikové p�edpisy. Pracovníci na stavb� musí být s t�mito 
p�edpisy seznámeni.  
      Mimo jiné musí pracovníci být vybaveni vhodnými pracovními a osobními 
ochrannými pom�ckami. Ve spolupráci s investorem zajistí dodavatel stavby 
zamezení p�ístupu nepovolaných osob na staveništ�. 
      V pr�b�hu výstavby se musí dodržovat další právní p�edpisy z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a to Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, vyhlášku �. 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci a Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiál�, p�edpokládá se 
využívání stavby s užitným zatížením pro obytné budovy po celou dobu životnosti 
stavby. Prostorová tuhost stavby bude zajišt�na spojením vnit�ních i obvodových 
st�n a následným spojením monolitickým železobetonovým pozedním v�ncem. 
Bylo p�ihlédnuto jak k odezv� konstrukce proti ztrát� únosnosti (1,MS), tak proti 
p�etvo�ení (2.MS), návrh konstrukcí bezpe�n� vyhovuje zadanému zatížení. 

 P�i provád�ní stavby budou dodrženy všechny technologické postupy výrobc�
materiál�. Použité výrobky musí spl�ovat požadovaný stupe� jakosti a kvality. 
V p�ípad� použití jiných materiál� musí tyto vykazovat minimáln� stejné 
technické a mechanické vlastnosti, jako p�vodn� navržené. 
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 Projektová dokumentace po�ítá s osazením domu do IV. sn�hové oblasti a II. 
v�trové oblasti dle platných norem. 

3. Požární bezpe�nost 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby viz samostatná požární zpráva. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

       P�i provád�ní prací je nutno dodržovat p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a 
technických na�ízení , zejména vyhlášku �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a Na�ízení Vlády �. 591/2006 Sb.,o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 
Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které 
svými vlastnostmi spl�ují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám 
zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navržena, bude 
odolávat škodlivému p�sobení prost�edí, nap� vliv�m p�dní vlhkosti a podzemní vody  

5. Bezpe�nost p�i užívání 

       Charakter stavby nep�edstavuje bezpe�nostní rizika spojená s užíváním stavby. 
Projekt stavby je �ešen dle technických požadavk� na výstavbu a jeho užívání jako 
stavby pro administrativní �innosti tedy bude bezpe�né. 

6. Ochrana proti hluku 

       Stavba není vystavena zvýšené hladin� hluku, která by byla zp�sobena nap�.: 
železni�ní dopravou. Všechny obvodové konstrukce spl�ují normativní požadavky 
�SN  EN ISO 717-1 A �SN  EN ISO 717-2 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba je navržena z materiál�, které spl�ují požadavky �SN 73 0540 z roku 
2011. Všechny navržené konstrukce odpovídají požadavk�m na sou�initel prostupu 
tepla (viz technická zpráva). Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
Spln�ní  požadavk�  na  energetickou  náro�nost  budov  a  spln�ní porovnávacích  
ukazatel�  podle  jednotné  metody  výpo�tu  energetické  náro�nosti budov viz p�íloha 
Energetická náro�nost budovy. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou  schopností  
pohybu a orientace 

       Na tento objekt jsou kladeny požadavky z hlediska úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb., a vyhlášky 492/2006 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s  
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omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je k objektu vybudována rampa se 
sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných rozm�r� sloužící 
k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 

9.  Ochrana  stavby  p�ed  škodlivými  vlivy  vn�jšího prost�edí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 
ochranná a bezpe�nostní  pásma apod. 

     Na pozemku byl proveden radonový pr�zkum. Posudek o stanovení 
radonového indexu pozemku mluví o st�edním radonovém riziku. Z tohoto 
d�vodu bude navržena hydroizolace bránící pronikání radonu do budovy.  
     Nejsou známy žádné jiné škodlivé vlivy, které by se v okolí stavby 
vyskytovaly. 

10. Ochrana obyvatelstva 

          �ešený objekt spl�uje požadavky na situování a stavební �ešení z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 
Pozemek je mírn� svažitém terénu a tudíž není nutné odvodnit, splaškové  
odpadní vody budou odvád�ny do kanaliza�ního �adu. 

b) zásobování vodou 
       Pitná voda bude p�ivád�na p�ípojkou z ve�ejného vodovodního �adu 

c) zásobování energiemi 
       Elektrická energie bude p�ivedena p�ípojkou na sí� nízkého nap�tí. 

d) �ešení dopravy 
       Objekt bude napojen na ve�ejnou dopravní sí� ve vlastnictví m�sta Letohrad 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
       Po dokon�ení stavby bude terén  upraven dle projektové dokumentace ( viz 

projektová dokumentace). Následn� se provede rozprost�ení ornice, která byla po 
dobu stavby uložena na deponii. 

f) elektronické komunikace
      Objekt bude napojen na bezdrátovou internetovou sí� a na st�eše objektu bude 
instalována televizní anténa. 

12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  za�ízení staveb 

Nejsou navrženy. 



ZÁV�R 

Stavební materiály uvedené ve výkresech a v technické zpráv� vyhovují platným 
normám. Mohou se zam�nit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametr�. 
     V p�ípad� požadavku dodavatele na následné zm�ny v projektu je nutno vždy 
konzultovat (vyžádat souhlas) s projektantem. 
     P�i všech pracích je nutné dodržet p�edpisy o bezpe�nosti práce, p�edepsané 
technologické postupy a používat ochranné pom�cky. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a/  Zhodnocení staveništ�

Stavební Pozemek se nalézá v zastav�né �ásti m�sta Letohrad na parcelním �ísle 
376/35. Pozemek bude využit ke skladování stavebního materiálu, ur�eného na 
výstavbu Logistického centra a dále jako za�ízení staveništ�. P�ed zahájením prací 
bude celý pozemek oplocen do�asným plotem z ocelového pletiva do výšky 2 m. 
Staveništ� bude p�ipojeno k vodovodní a elektrické síti staveništními p�ípojkami dle 
p�íslušných norem a p�edpis�. Vzdálenosti budoucího objektu od hranice pozemku a 
od stávajících staveb na sousedních pozemcích jsou vyšší než nejmenší povolené a 
nebudou tak omezována žádná práva vlastník� sousedních pozemk�. K pozemku t�sn�
p�iléhá p�íjezdová komunikace. Kolem této parcely je zástavba bytových dom�. Tento 
pozemek je v územním plánu ur�en k zastav�ní.  

         

b/ Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

        Jedná se o novostavbu, samostatn� stojícího t�ípodlažního nepodsklepeného 
administrativního domu, který bude sloužit administrativní ú�ely pro logistickou firmu 
K+H Kollner. Novostavba svým architektonickým �ešením nenarušuje ráz okolí. 
    Uspo�ádání t�ech podlaží vychází z požadavku investora, sou�astn� spl�uje 
technické požadavky na výstavbu, platné normy �SN, orientaci pozemku ke sv�tovým 
stranám a stávající komunikace. V prvním podlaží jsou navrhnuty místnosti pro 
spole�ný provoz firmy dále pak kancelá�e, technická místnosti a sklady. Ve druhém 
podlaží jsou op�t prostory pro spole�ný provoz firmy, kancelá�e a sklady. Ve t�etím 
pat�e jsou kancelá�ské prostory ur�ené pro vedení firmy se spole�nou kuchy�kou. 
Sou�ástí všech podlaží jsou hygienické místnosti. 
    Vstup do objektu je v p�ízemí ze severozápadní strany. Po vstupu následuje hala s 
recepcí a výtahem, jež pokra�uje hlavním schodišt�m do druhého nadzemního podlaží 
�i vchodem do chodby odkud je p�ístup do místností: kancelá�e, hygienické za�ízení, 
sklad, úklid, technická místnost, kuchy�ka, vedlejší schodišt�. V druhém nadzemním 
pat�e se na vedlejší schodišt� napojuje chodba, z které je p�ístup do místností: 
p�ednáškový sál, zasedací místnost, kancelá�e, kuchy�ka, kopírka, hygienické za�ízení 
a také hala do které je možnost se dostat i z hlavního schodišt�. Do t�etího nadzemního 
podlaží je op�t p�ístup jak z hlavního tak i vedlejšího schodišt�, které navazuje na 
chodbu jež umož�uje p�istup do místností: kancelá�e, kuchy�ka, hygienické za�ízení, 
sklad s kopírkou a terasa.      
     P�íjezd k pozemku je po místní komunikaci, na kterou bude napojena zpevn�ná 
plocha pro vjezd do objektu. Po dokon�ení stavby bude okolí upraveno a následn�
zatravn�no. Objekt svým ú�elem vyžaduje bezbariérový p�ístup proto je k objektu 
vybudována rampa se sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných 
rozm�r� sloužíci k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 
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c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  a 
�ešení  vn�jších ploch  

Zemní práce 

Zemní práce bude provád�t odborná stavební firma dle platné dokumentace.   
P�ed zahájením zemních prací v�etn� sejmutí ornice musí investor požádat 
správce podzemních sítí (el., voda, kanalizace, plyn) na své náklady o jejich 
vytý�ení. Poté se sejme ornice v tlouš�ce 150 mm a uloží na pozemku v místech 
tomu ur�ených. Dále se pak vyhloub�jí rýhy pro základové pásy a patky. I tato 
vyt�žená zemina se deponuje na pozemku a pozd�ji stejn� jako ornice se znovu 
použije k zásyp�m a k terénním úpravám. 

Základové konstrukce 

Stavba bude založena na základových pasech a patkách. Ší�ka základových 
pas� pod obvodovými zdmi bude 600 mm a výška 1000 mm. Základové pasy pod 
vnit�ními nosnými konstrukcemi budou mít ší�ku 800 mm a výšku 900 mm. 
Základové patky o rozm�rech 1400x1400x1000 a 1100x1100x700. Z vn�jší strany 
bude základový pas i patky obloženy tepelnou izolací extrudovaným polystyrenem 
XPS tl. 100 mm. Pod konstrukcí schodišt� bude vybudován základ ší�ky 350 mm 
a hloubky 500 mm. Základová spára bude v nezámrzné hloubce, v nejmenší 
hloubce 1050 mm pod upraveným terénem. Pro betonáž bude použit prostý beton 
C16/20. 

Základová deska je navržena ší�ky 150 mm. Bude taktéž monolitická 
z prostého betonu C16/20 vyztužená kari sítí s dráty pr�m�ru 6 mm a s velikostí 
oka 150x150 mm. P�ed betonáží pas� a patek se do výkopu položí zemnící železo-
zinkový pásek. 

Svislé konstrukce 
  

Obvodové a vnit�ní nosné st�ny jsou vyzd�ny z vápenopískového systému 
SENDWIX 8DF-LD tlouš�ky 240 mm na zdící  lepidlo FLEX SX-L tl. 1 mm. 
Vnit�ní nenosné zdivo SENDWIX 4DF-LD tlouš�ky 115 mm je také vyzd�no na 
zdící lepidlo FLEX SX-L tl. 1 mm. Na obvodové st�ny je navržena tepelná izolace 
minerální vlna ROCKWOOL FASROCK LL tl. 160 mm. 
�ást objektu je vystav�na ze železobetonového monolitického skeletu z betonu 

C20/25a ocele B500B, rozm�ry sloupu jsou 300x300 mm. Skelet je oplášt�n 
lehkým hliníkovým plášt�m systému SCHUCO FW 50+ který je z �asti pln�
prosklen sklen�nou fasádou SCHUCO FW 50+SI s izola�ními trojskly. 
Nepr�svitná �ást je tvo�ena prov�trávanou hliníkovou fasádou s izolaci BAUDER 
PUR A. Tlouš�ka plášt� 240 mm.  

 Výtahová šachta procházející na celou výšku objektu je z betonu C20/25 a 
ocele B500B tl. 250 mm. 

Vodorovné konstrukce 
  

Konstrukci stropu tvo�í p�edpjaté stropní panely SPIROLL-PPD …/219 tl. 200 
mm. Stropní panely budou uloženy do cementového lože z C20/25 tl. 10 mm jež  
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se rozprost�e na železobetonový v�nec. Uložení panelu musí být minimáln� 100 mm. 
Rozprost�ení jednotlivých panel� viz. výkres stropu.  

Dalším druhem stropní konstrukce je železobetonová monolitická k�ížem vyztužená 
stropní deska z betonu C20/25 a ocele B500B tl. 200 mm, která je sou�ástí 
železobetonového monolitického pr�vlaku, jež je také z betonu C20/25 a ocele B500B. 
Rozm�r pr�vlaku je š. 300 mm a v. 400 mm 

V�nce budou vybudovány železobetonové z betonu C20/25 a oceli B500B. V�nec 
v 1.NP je výšky 300 mm a bude umíst�ny pod úrovní stropní konstrukce. Ostatní 
v�nce v 2.Np a 3.NP jsou výšky 250 mm a jsou taktéž pod úrovní stropní konstrukce. 
Cílem v�nc� by m�lo být celkové ztužení stavby a zajišt�ní rovnom�rného sedání 
objektu.  

P�eklady nad otvory ve svislých nosných konstrukcích jsou navrženy 
vápenopískové SENDWIX 8DF a v p�í�kách  ze SENDWIX 2DF. 

     St�ešní konstrukce 
  

St�ešní konstrukci tvo�í systém plochých st�ech. Jedná se o t�i typy plochých st�ech 
se sklonem od 2°až 5°.  

Nosnou konstrukci budou tvo�it p�edpjaté stropní panely SPIROLL-PPD …/219 tl. 
200 mm a d�ev�ný p�íhradový vazník. Na nosné konstrukci tvo�ené panely bude 
zhotovena spadová vrstva z perlitbetonu o minimální tlouš�ce 50 mm ve spádu od 2°až 
5°. 

Prvním typem ploché st�echy je st�echa poch�zná s obrácenou skladbou tvo�ena: 
spádovou vrstvou na niž je natavena hlavní hydroizolace ELASTEK SPECIAL 
MINERAL 40, drenáž ze PE rohože. Na ni je voln� položena teplená izolace BACHL 
XPS 30 tl. 250 mm dále pak separa�ní textilie JUTA PETEXDREN 400  na konec 
betonová dlažba 400x400x40 na rektifikovatelných podložkách ETERNO-NEW 
MAXI 30-220 mm. 

Druhým typem ploché st�echy je st�echa nepoch�zná s klasickým po�adím vrstev 
tvo�ena: spádovou vrstvou na niž je natavena parozábrana BITALBIT B na to je 
položena tepelná izolace RIGIPS EPS 100 S tl. 200 mm dále pak teplená izolace 
RIGIPS EPS 150 S tl. 100 mm na tuto izolaci se položí separa�ní vrstva FILTEK 
200g/m2. Jako poslední vrstva je hlavní hydroizolace kterou tvo�í hydroizola�ní fólie 
z m�k�eného PVC EUROTEC GV která je nakotvena pomocí plastových kotev skrze 
izolaci až do nosné konstrukce a posléze mezi sebou natavena aby vznikla souvislá 
vrstva. 

T�etím typem ploché st�echy je st�echa nepoch�zná s klasickým po�adím vrstev 
tvo�ena: d�ev�ným bedn�ním z OSB desek tl.36 mm na niž je natavena parozábrana 
BITALBIT B na to je položena tepelná izolace RIGIPS EPS 100 S tl. 200 mm dále pak 
teplená izolace RIGIPS EPS 150 S tl. 100 mm na tuto izolaci se položí separa�ní 
vrstva FILTEK 200g/m2. Jako poslední vrstva je hlavní hydroizolace kterou tvo�í 
hydroizola�ní fólie z m�k�eného PVC EUROTEC GV která je nakotvena pomocí 
plastových kotev skrze izolaci až do nosné konstrukce a posléze mezi sebou natavena 
aby vznikla souvislá vrstva. 

Schodišt�
  

 V objektu se nachází železobetonové dvouramenné schodišt� z betonu C20/25 a  
oceli B500B vetknuté do nosných svislých a stropních konstrukcí. Jako nášlapná  
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vrstva je zvoleno keramické obložení LASSELSBERGER CERAMICS/ 
GALILEO    tl. 8 mm. Schodišt� bude z jedné strany opat�eno d�ev�ným madlem 
ve výšce 900 mm upevn�ným v nerezových ocelových objímkách. Více viz. výpis 
záme�nických a truhlá�ských výrobk�.  

Na schodišti  je navrženo 24 stup��. Výška stupn� je 154,2 mm a ší�ka 330 
mm. Ší�ka ramene je 1500 mm. Statický návrh s posouzení schodišt� bude 
proveden autorizovanou osobou s oprávn�ním.  

    Podlahy 
  

     V objektu se dle ú�elu místnosti budou vyskytovat 3 druhy nášlapných vrstev 
podlah, a to z keramické dlažby, d�ev�ných palubek a cementového pot�ru. 
Všechny podlahy v objektu mimo skladby z cementového pot�ru jsou navrženy 
jakou t�žké plovoucí. V 1NP je navržena celková tlouš�ka podlahové konstrukce 
200 mm opat�ena tepelnou izolací RIGIPS EPS 150 S tl. 110 mm, a ve 2NP je 
tlouš�ka podlahové konstrukce 150 mm opat�ená akustickou izolací 
STYROTRADE STYROFLOOR T4 tl. 60 mm. Veškeré skladby a tlouš�ky 
jednotlivých vrstev viz. výpis skladeb ve výkresové �ásti.  
�

Podhledy 
  
Podhledy se vyskytují kompletn� v celém objektu mimo místnosti 121, 122, 

314. Podhledy jsou sádrokartonové ze systému RIGIPS. Konstrukci podhledu 
budou tvo�it hliníkové profily ze systému RIGIPS R-CD 60/27 a obvodové profily 
R-UD tl. 0,6 mm. Na profily budou montovány 2x bílé sádrokartonové desky 
RIGIPS RF tl. 12,5 mm. Konstrukce podhledu bude dopln�na akustickou izolací 
KNAUF CLASSIC 035 tl.50mm. P�i montáži podhledu se bude postupovat dle 
technologických p�edpis� výrobce a bude využit veškerý sortiment výrobk� a 
dopl�k� systému RIGIPS. Na sádrokartonové desky bude provedena sádrová 
st�rka.�

Povrchové úpravy 
  

V interiéru jsou navrženy vnit�ní omítky CEMIX IP 20 jednovrstvé tl. 10 mm. 
Dle charakteru místnosti jsou dopln�ny keramickým obkladem RAKO 
LASSELSBERGER CERAMICS/GALILEO tl. 8 mm. Obklad bude lepen na 
st�nu lepidlem Sakret FK, typ C1T. Výška obkladu je uvedena v p�íslušných 
výkresech. Obklady budou dopln�ny koutovými a ukon�ujícími lištami. V koutech 
u podlah bude dle charakteru místnosti z�ízen keramický sokl výšky 100 mm 
z keramických dlaždic tl. 8 mm stejných jako byly použity pro p�íslušnou podlahu 
nebo d�ev�né podlahové lišty. V interiéru budou provedeny malby interiérovými 
barvami Primalex. Základní bílá barva bude barvena p�ísadami na kone�né p�ání 
investora v závislosti na charakteru místnosti.  

Vn�jší omítky budou z tenkovrstvé vn�jší omítky CEMIX IP 42 tl. 2 mm  
opat�ené egaliza�ním nát�rem CEMIX COLOR B. Fasáda bude v žluto-šedých 
tónech. 
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Výpln� otvor�
  

Plastová okna STAVONA DYNAMIC, jedná se o šestikomorový systém. 
Výrobce udává sou�initel prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2K. Zasklení oken je z 
izola�ního trojskla Ug = 0,5 W/m2K. Sou�ástí dodávky oken je celoobvodové kování 
STAVONA s klikou umož�ující 1 polohu otevírání. Rámy oken budou kotveny 
kotvami do obvodových st�n, pro ut�sn�ní spár bude použita montážní polyuretanová 
p�na po celém obvod�.  

Hlavní vchodové dve�e jsou hliníková systému SCHUCO DOOR ADS 75 HD.HI, 
která jsou sou�ástí lehkého obvodového plášt� SCHUCO FW 50+ Výrobce udává 
sou�initel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2K. 

Zadní vchodové dve�e a dve�e na terasu jsou plastová pšestikomorová od výrobce 
STAVONA. Výrobce udává sou�initel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2K. Zasklení dve�í 
je tvrzeným ESG bezpe�nostním a izola�ním dvojsklem. Rámy dve�í budou kotveny 
kotvami do obvodových st�n, pro ut�sn�ní spár bude použita montážní polyuretanová 
p�na po celém obvod�. Okna i dve�e jsou bílá �i �erná viz. výpis plastových výrobk�. 

Vnit�ní výpln� otvor� zajiš�ují dve�e ší�ky 700, 800 a 1400 mm a výšky 1970 a 
2100 mm dle charakteru místnosti. Dle výpisu truhlá�ských a záme�nických výrobk�
jsou dve�e dodány v�etn� ocelových zárubní. Dve�e z d�ev�ného bukového masivu 
budou dodány výrobcem SAPELI. Kliky a štítky budou z lehkých kov�. Podrobn�jší 
informace viz. výpis truhlá�ských a záme�nických výrobk�.  

Tepelná izolace 
  

Obvodové st�ny jsou zatepleny kontaktním zp�sobem teplenou izolaci z desek 
z minerální vaty ROCKWOOL FASROCK LL tl. 160 mm.  

Lehký obvodový pláš� je vypln�n polyuretanovou p�nou BAUTED PUR A tl. 170 
mm 

Základový pás bude obložen tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS 
300G tl. 100, 120 mm.  

Plochá poch�zná st�echa je zaizolována teplenou izolací BACHL XPS 30 tl. 250 
mm. Plochá nepoch�zná st�echa je zaizolována teplenou izolací RIGIPS EPS 100 S tl. 
200 mm a RIGIPS EPS 150 S tl. 100 mm 

Izolace podlah je tvo�ena tepelnou izolací RIGIPS EPS 150 S tl. 110 mm, a 
v patrech akustickou izolací STYROTRADE STYROFLOOR T4 tl. 60 mm

Hydroizolace 
  

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je na podkladní základovou desku a na 
obvodové zdivo pod úrovní upraveného terénu navržena hydroizolace 2x ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL tl. 8 mm. Spoje hydroizola�ní fólie budou sva�ovány 
jednoduchým svárem. P�i postupu montáže a sva�ování je obzvlášt� d�ležité 
postupovat dle technologických p�edpis� a detail� p�edepsaných výrobcem.  

Pro izolaci ploché poch�zné st�echy se navrhuje hydroizola�ní asfaltový 2x 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 8 mm, který bude celoplošn� nataven na 
spádovou vrstvu.  

Pro izolaci ploché nepoch�zné st�echy se navrhuje hydroizola�ní fólie 
z m�k�eného PVC EUROTEC GV tl. 2 mm, která bude kotvena pomocí plastových 
kotev do nosné konstrukce a následn� navzájem sva�ena, aby tvo�ila ucelený celek.  
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V konstrukci u nepoch�zné st�echy bude použita parozábrana BITALBIT 
S plnoplošn� natavena na podkladní vrstvu. 

  Ve sprchách, wc a v úklidových místnostech bude v konstrukci podlahy pod 
cementovým lepidlem provedena vodot�sná vrstva z hydroizola�ního nát�ru 
RAKO LASSELSBERGER tl. 1 mm. T�snící hmota bude vytažena 200 mm do 
výšky po svislých konstrukcích. V místech sprchových kout� a vany bude 
vytažena do výšky 2000 mm.  

  
Profese 

     Veškeré klempí�ské výrobky jsou z pozinkovaného plechu jako jsou lišty, 
sokly, okapy, svody, háky…. Na truhlá�ské výrobky bude použito smrkové d�evo 
opat�ené impregnací proti hnilob�. Všechny klempí�ské, truhlá�ské a záme�nické 
prvky jsou vypsány v p�íloze výpisu prvk�

d/ Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení stavby na ve�ejnou komunikaci (na p. �. 376/63 ve vlastnictví m�sta 
Letohrad). Stavba bude napojena na sít� technického vybavení: 

 Kanalizace deš�ová: odpadní trouby deš�ových vod ze st�ech budou svedeny 
do vsakovací jímky umíst�nou na vlastním pozemku. 

 Kanalizace splašková: bude navržena p�ípojka splaškových vod na ve�ejnou 
kanalizace v hloubce 1m s umíst�ním revizní šachty na vlastním pozemku. 
P�ípojka je �ešena v PD. 

 Vodovodní p�ípojka: RD bude napojen na vodovodní potrubí pitné vody novou 
vodovodní p�ípojkou, která bude uložena v hloubce minimáln� 0,9 m 
s vodom�rnou šachtou na vlastním pozemku. P�ípojka je �ešena v PD. 

 Eletrická p�ípojka:  RD bude napojen na silové vedeni NN. Na hranici 
pozemku bude stát rozvád�cí sk�í� pro m��ení. P�ípojka je �ešena v PD. 

 Plynovodní p�ipojka: RD bude napojen na nízkotlaké plynovodní potrubí. Na 
obvodové st�n� bude stát sk�í�ka hlavního uzáv�ru plynu. P�ípojka je �ešena v PD. 

e)  �ešení  technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v 
      klidu,   dodržení   podmínek   stanovených  pro  navrhování  staveb  na 

         poddolovaném a svážném území.¨ 

       P�ed zahájením výkopových prací musí dot�ené orgány vyty�it sít� technické 
infrastruktury a stanovit p�ípojné body pro napojení administrativního objektu. Na 
pozemku stavebníka bude z�ízeno 15 parkovacích stání pro osobní automobily, 
z toho dv� stání p�ipadají pro t�lesn� postižené. Tyto stání budou vydlážd�ny 
zámkovou dlažbou a bude navazovat na zpevn�nou p�íjezdovou cestu na pozemku 
stavebníka, která je taktéž vydlážd�na ze zámkové dlažby.
      Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany. 

    Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá 
p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava,  
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použití stavební mechanizace, zne�išt�ní komunikace). Stavebník však bude p�i 
provád�ní prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e,  
p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k 
jeho p�ípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytn� nutnou a v mí�e nezbytn� nutné. 
Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. Odpad p�i stavební 
�innosti (zbytky stavebních materiál�) bude t�íd�n a odvážen na skládku. 

             Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejner�  na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n m�stem Letohrad.  

    Splaškové vody budou odvedeny z domu do splaškové kanalizace a deš�ové budou 
vyúst�ny do vsakovací jímky na pozemku. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch  a 
komunikací. 

Na tento objekt jsou kladeny požadavky z hlediska úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb., a vyhlášky 492/2006 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je k objektu vybudována rampa se 
sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných rozm�r� sloužící 
k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do               
projektové dokumentace. 

   Na pozemku byl proveden radonový pr�zkum. Posudek o stanovení radonového 
indexu pozemku mluví o st�edním radonovém riziku. Z tohoto d�vodu bude navržena 
hydroizolace bránící pronikání radonu z podloží do budovy. Další pr�zkumy nebyly 
provedeny. 

i)  Údaje  o  podkladech  pro  vytý�ení  stavby,  geodetický referen�ní 
   polohový a výškový systém. 

  Polohové osazení do terénu je v systému S-JTSK viz situace. Výškový systém je 
BPV. Vyty�ení stavby provede oprávn�ný  geodet. 0,000 = 370,5 m.n.m 

j)  �len�ní  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a 
     technologické provozní soubory. 

  SO01 – objekt logistického centra 
  SO02 – zpevn�né plochy na pozemku 
  SO03 – p�ípojka plynu 
  SO04 – vodovodní p�ípojka  
  SO05 – p�ípojka nn podzemní vedení 
  SO06 – p�ípojka splaškové kanalizace 
  SO07 – deš�ové kanalizace (odvodn�ní na pozemku)  

SO08 – kamenný obsyp 
SO09 – nezpevn�né plochy na pozemku, vegeta�ní a terénní úpravy 
SO10 – p�íst�ešek pro odpad 
SO11 – oplocení – drát�ný plot, vlastnictví z jedné strany 
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k)  Vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 
     negativními  ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp.  jejich  

minimalizace.  

Stavba byla na pozemek osazena tak, aby byly dodrženy všechny odstupové 
vzdálenosti od okolních staveb a hranic pozemku a další požadavky podle �SN 73 
4301 – Obytné budovy. Z d�vodu ochrany stavby proti povrchové vod� je úrove�
podlah v dom�  navržena o 150 mm výše než je upravený terén kolem stavby.  
     Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá 
p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, 
použití stavební mechanizace, zne�išt�ní komunikace). Stavebník  však bude p�i 
provád�ní prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e, 
p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude 
ohrožen a k jeho p�ípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytn� nutnou a v mí�e 
nezbytn� nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. 
Odpad p�i stavební �innosti (zbytky stavebních materiál�) bude t�íd�n a odvážen 
na skládku. 

       l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�. 

       Bezpe�nost práce b�hem výstavby zajiš�uje dodavatel stavby. Pro provád�ní 
prací na stavb� musí být dodržovány veškeré platné bezpe�nostní p�edpisy, 
zákoník práce a vnitropodnikové p�edpisy. Pracovníci na stavb� musí být s t�mito 
p�edpisy seznámeni.  
      Mimo jiné musí pracovníci být vybaveni vhodnými pracovními a osobními 
ochrannými pom�ckami. Ve spolupráci s investorem zajistí dodavatel stavby 
zamezení p�ístupu nepovolaných osob na staveništ�. 
      V pr�b�hu výstavby se musí dodržovat další právní p�edpisy z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a to Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, vyhlášku �. 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci a Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiál�, p�edpokládá se 
využívání stavby s užitným zatížením pro obytné budovy po celou dobu životnosti 
stavby. Prostorová tuhost stavby bude zajišt�na spojením vnit�ních i obvodových 
st�n a následným spojením monolitickým železobetonovým pozedním v�ncem. 
Bylo p�ihlédnuto jak k odezv� konstrukce proti ztrát� únosnosti (1,MS), tak proti 
p�etvo�ení (2.MS), návrh konstrukcí bezpe�n� vyhovuje zadanému zatížení. 
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 P�i provád�ní stavby budou dodrženy všechny technologické postupy výrobc�
materiál�. Použité výrobky musí spl�ovat požadovaný stupe� jakosti a kvality. 
V p�ípad� použití jiných materiál� musí tyto vykazovat minimáln� stejné technické a 
mechanické vlastnosti, jako p�vodn� navržené. 

 Projektová dokumentace po�ítá s osazením domu do III. sn�hové oblasti a II. 
v�trové  oblasti dle platných norem. 

 3. Požární bezpe�nost 

   Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby viz samostatná požární zpráva. 

 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

P�i provád�ní prací je nutno dodržovat p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a 
technických na�ízení , zejména vyhlášku �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a Na�ízení Vlády �. 591/2006 Sb.,o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 
Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, 
které svými vlastnostmi spl�ují nejen technické požadavky, ale i vyhovují 
podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je 
navržena, bude odolávat škodlivému p�sobení prost�edí, nap� vliv�m p�dní vlhkosti 
a podzemní vody. V�trání bude nucené VZT.

  5. Bezpe�nost p�i užívání 

 Charakter stavby nep�edstavuje bezpe�nostní rizika spojená s užíváním stavby. 
Projekt stavby je �ešen dle technických požadavk� na výstavbu a jeho užívání jako 
stavby pro administrativní �innosti tedy bude bezpe�né.

  6. Ochrana proti hluku 

 Stavba není vystavena zvýšené hladin� hluku, která by byla zp�sobena nap�.: 
železni�ní dopravou. Všechny obvodové konstrukce spl�ují normativní požadavky 
�SN  EN ISO 717-1 A �SN  EN ISO 717-2 

  7. Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba je navržena z materiál�, které spl�ují požadavky �SN 73 0540 z roku 
2011. Všechny navržené konstrukce odpovídají požadavk�m na sou�initel prostupu 
tepla (viz technická zpráva). Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
Spln�ní  požadavk�  na  energetickou  náro�nost  budov  a  spln�ní porovnávacích  
ukazatel�  podle  jednotné  metody  výpo�tu  energetické  náro�nosti budov viz 
p�íloha Energetická náro�nost budovy. 
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            8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou    
schopností  pohybu a orientace 

     Na tento objekt jsou kladeny požadavky z hlediska úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb., a vyhlášky 
492/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je k objektu 
vybudována rampa se sklonem 6,25 % a uvnit� objektu je výtah o p�edepsaných 
rozm�r� sloužící k bezproblémovému p�ístupu do jednotlivých podlaží. 

9.  Ochrana  stavby  p�ed  škodlivými  vlivy  vn�jšího prost�edí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná 
a bezpe�nostní  pásma apod 

     Na pozemku byl proveden radonový pr�zkum. Posudek o stanovení 
radonového indexu pozemku mluví o st�edním radonovém riziku. Z tohoto 
d�vodu bude navržena hydroizolace bránící pronikání radonu do budovy.  
     Nejsou známy žádné jiné škodlivé vlivy, které by se v okolí stavby 
vyskytovaly. 

10. Ochrana obyvatelstva 

      �ešený objekt spl�uje požadavky na situování a stavební �ešení z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

  11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod, 
Pozemek je mírn� svažitém terénu a tudíž není nutné odvodnit, splaškové 
odpadní vody budou odvád�ny do kanaliza�ního �adu. 

b) zásobování vodou, 
Pitná voda bude p�ivád�na p�ípojkou z ve�ejného vodovodního �adu 

c) zásobování energiemi, 
Elektrická energie bude p�ivedena p�ípojkou na sí� nízkého nap�tí. 

d) �ešení dopravy, 
Objekt bude napojen na ve�ejnou dopravní sí� ve vlastnictví m�sta Letohrad 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav, 
Po dokon�ení stavby bude terén  upraven dle projektové dokumentace ( viz 
projektová dokumentace). Následn� se provede rozprost�ení ornice, která byla 
po dobu stavby uložena na deponii. 
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f) elektronické komunikace 
Objekt bude napojen na bezdrátovou internetovou sí� a na st�eše objektu bude 

instalována televizní anténa. 

       12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  za�ízení staveb 

Nejsou navrženy. 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVB�

Budova je t�ípodlažní. Stavba slouží k administrativnímu ú�elu. Konstruk�ní systém je z �ásti 
budovy tvo�en ze železobetonového skeletu a �as zd�na z vápenopískového zdiva. Z požárního 
hlediska se jedná o konstruk�ní systém neho�lavý. Objekt má dv� únikové cesty. První je vedena po 
chodbách (NÚC) na schodišt� (CHÚC) ven z budovy a druhá je vedena po (NÚC) jež se rozléhá 
p�es všechna podlaží vyús�ující ven. 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými p�edpisy zejména vyhláškami 
MV�R: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001sb. o stanovení 
podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární 
ochran� a vyhláškami MMR�R �.268/2009sb. o obecn� technických požadavcích na výstavbu a 
�.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými �SN viz. položka 2.1 
Seznam použitých podklad� pro zpracování.  

1.2. POPIS DISPOZI�NÍHO �EŠENÍ 

Budova je t�ípodlažní. První dv� nadzemní podlaží jsou tvo�eny kancelá�skými prostory 
ur�ené pro zam�stnance a styk s ve�ejností. V posledním nadzemním podlaží jsou prostory ur�ené 
pro vedení podniku a terasou sloužící pro odpo�inek. 

�.m. ú�el místnosti plocha S 
    m2 

101 vstupní hala  46,59 
102 sklad pro recepci 14,72 
103 výtahová šachta 4,34 
104 kancelá�e 1 37,19 
105 kancelá�e 2 29,09 
106 technické odd�lení 1 27,00 
107 technické odd�lení 2 22,50 
108 schodišt� 20,99 
109 úklid 2 10,18 
110 kuchy�ka 29,84 
111 chodba 44,38 
112 šatna muži 4,75 
113 sprcha muži 3,01 
114 sprcha ženy 3,05 
115 šatna ženy 4,81 
116 wc ženy 9,96 
117 wc invalidé 4,19 
118 wc muži 12,14 
119 technická místnost 10,32 
120 úklid 1 2,75 
121 sklad 10,94 
201 hala se schodišt�m 53,32 
202 výtahová šachta 4,34 
203 p�ednáškový sál 37,19 
204 sklad vybavení 14,25 
205 zasedací místnost 33,84 
206 kancelá�e 36,00 



207 schodišt� 21,03 
208 kuchy�ka 11,31 
209 ekonomické od�lení1 18,30 
210 chodba 44,36 
211 ekonomické od�lení2 21,98 
212 wc ženy 9,35 
213 wc muži 12,14 
214 kopírka 13,51 
215 sklad 10,94 
301 hala se schodišt�m 53,32 
302 výtahová šachta 4,34 
303 kopírka + sklad 13,51 
304 kancelá� 1 18,05 
305 chodba 34,69 
306 kancelá� 2 16,05 
307 kancelá� 3 19,00 
308 schodišt� 21,03 
309 kuchy�ka 11,31 
310 sekretariát 18,30 
311 kancelá� vedoucího 28,18 
312 wc ženy 5,56 
313 sklad 3,26 

314 wc muži 9,88 

P�íjezd na pozemek:  
         P�íjezd na pozemek je možný z ulice F. H. Heka. 

1.3. POPIS KONSTRUK�NÍHO �EŠENÍ 

Nosný systém: 

ŽB SLOUP 300/300 a 20 mm
ŽB PR�VLAK b 250 mm/ a 20 mm
ŽB PR�VLAK b 300 mm/ a 20 mm
ŽB DESKA tl. 200 mm/ a 20 mm
SPIROLL TL. 200 mm
ŽB ST	NA tl. 250 mm a 40 mm
VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO- SENDWIX 8DF-LD, TL. 240 mm 

Obvodové konstrukce: 

VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO- SENDWIX 8DF-LD, TL. 240 mm 
HLINÍKOVÁ FASÁDA - SCHUCO FW 50+ 



2. POŽÁRN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební �ásti PD 
• technické listy výrobce SCHUCO, KM BETA, PREFA BRNO, RIGIPS, ROCKWOOL 
• zákon 133/1998sb. o požární ochran�
• Vyhl.MV�R 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MV�R 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• Vyhl. MMR�R �.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMR�R �.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• �SN 73 0810:04/2009-Požární bezpe�nost staveb-Spole�ná ustanovení 
• �SN 73 0802:05/2009-Požární bezpe�nost staveb-Nevýrobní objekty 
• �SN 73 0873:06/2003-Požární bezpe�nost staveb-Zásobování požární vodou 
• �SN 73 0818 - Požární bezpe�nost staveb - Obsazení objekt� osobami 

2.2. POŽÁRN� TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle �SN 730802 a dalších 
souvisejících norem.  
Konstruk�ní systém:    NEHO
LAVÝ 
Požární výška objektu: h = 7,4 m 

2.3. ROZD�LENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Ve smyslu �SN 730802 tvo�í posuzovaný administrativní objekt 3 požární úseky.  

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.01/N3  

�.M. Ú�EL 
Si 

[m2] 

101 vstupní hala 46,59
102 sklad recepce 6,38
103 výtahová šachta 4,34
104 kancelá�e 1 37,19
105 kancelá�e 2 29,09
106 tech. odd�lení1 27,00
107 tech. odd�lení2 22,50
110 kuchy�ka 29,84
111 chodba 44,38
112 šatna muži 4,75
113 sprcha muži 3,01
114 sprcha ženy 3,05
115 šatna ženy 4,81
116 wc ženy 9,96
117 wc invalidé 4,19



118 wc muži 12,14
119 technická m. 10,32
120 úklid 1 2,75
121 sklad 10,94
201 hala 53,32
202 výtahová šachta 4,34
203 p�ednáškový sál 37,19
204 sklad vybavení 14,25
205 zasedací m. 33,84
206 kancelá�e 36,00
208 kuchy�ka 11,31
209 ek.odd�lení1 18,30
210 chodba 44,36
211 ek.odd�lení2 21,98
212 wc ženy 9,35
213 wc muži 12,14
214 kopírka 13,51
215 sklad 10,94
301 hala 53,32
302 výtahová šachta 4,34
303 kopírka + sklad 13,51
304 kancelá� 1 18,05
305 chodba 34,69
306 kancelá� 2 16,05
307 kancelá� 3 19,00
309 kuchy�ka 11,31
310 sekretariát 18,30
311 kancelá� vedoucího 28,18
312 wc ženy 5,56
313 sklad 3,26
314 wc muži 9,88

     
celkem   869,51

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.02/N3 (CHÚC)

�.M. Ú�EL 
Si 

[m2] 

108 schodišt� 22,99
207 schodišt� 21,03
308 schodišt� 21,03

     

celkem   65,05



POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.03   

�.M. Ú�EL 
Si 

[m2] 

109 úklid 2 10,18
     

celkem   10,18

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN� POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK�

Stupn� požární bezpe�nosti požárních úsek� ur�eny z tab.8 �SN 730802. 

• N 1.01/N3, pv = 19,403 [kg*m-2], SPB = II. 

Posouzení velikosti požárního úseku: 
     mezní délka:

lmax = 65,07 [ m ]   > lú=  25,5 [ m ]   => VYHOVUJE    
     mezní ší�ka:

  šmax = 41,08 [ m ]   > šú= 17,25 [ m ] => VYHOVUJE   
     mezní po�et podlaží požárního úseku: 
zmax =     180/pv

zmax =         9             > zú= 3                 => VYHOVUJE
����

• N 1.02/N3 (CHÚC), SPB = II. 
����

• N 1.03, pv = 3,85 [kg*m-2], SPB = I. 

Posouzení velikosti požárního úseku: 
     mezní délka:

lmax = 85 [ m ]   > lú=  5,025 [ m ]   => VYHOVUJE    
     mezní ší�ka:

  šmax = 52 [ m ]   > šú= 3,25 [ m ]     => VYHOVUJE   
     mezní po�et podlaží požárního úseku: 
zmax =     180/pv

zmax =         46             > zú= 1                   => VYHOVUJE 

2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
        
       V souladu s odst.1 §5 vyhl.�.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, �SN 730802. 



pozn.: 
Objekt je oplášt�n kontaktním zateplovacím fasádním systémem KMB SENDWIX M, tvo�en 

minerální izolací FASROCK-LL. Ke kolaudaci budou p�edloženy platné atesty a certifikáty ve 
smyslu p�íslušných paragraf� zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných p�edpis�. 

2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 

POŽÁRNÍ 
ÚSEK 

a �.m. 
po�et
osob

E 
K 

POŽADOVANÉ SKUTE�NÉ 

POSOUZENÍ
umin

MIN. 
ŠÍ�KA

[m] 

MAX. 
DÉLKA

[m] 

ŠÍ�KA
[m] 

DÉLKA
[m] 

N 1.01/N 3 0,973 101 16 127,3 0,12 0,60 41,35 1,4 7,3 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 102 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 6,8 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3   103 VÝTAH 
N 1.01/N 3 0,973 104 8 127,3 0,06 0,60 41,35 0,8 12,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 105 6 127,3 0,05 0,60 41,35 0,8 9,4 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 106 6 127,3 0,05 0,60 41,35 0,8 9,4 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 107 5 127,3 0,04 0,60 41,35 0,8 3 VYHOVUJE 
N 1.02/N 3 (CHÚC) 108 120 160 0,75 0,825 120 0,9 7,1 VYHOVUJE 
N 1.03 0,7 109 0 150 0,00 0,00 55 0,7 7,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 110 6 127,3 0,05 0,60 41,35 0,8 10 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 111 32 127,3 0,25 0,60 41,35 0,7 11,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 112 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 12,9 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 113 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 15,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 114 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 13,7 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 115 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 10,9 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 116 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 9 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 117 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,8 6,7 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 118 0 127,3 0,00 0.00 41,35 0,7 3,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 119 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 3,9 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 120 1 127,3 0,01 0,60 41,35 0,7 5,5 VYHOVUJE 

N 1.01/N 3 0,973 121 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 6,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 201 18 127,3 0,14 0,60 41,35 1,5 22,4 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3   202 VÝTAH 
N 1.01/N 3 0,973 203 25 127,3 0,20 0,60 41,35 0,8 12,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 204 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,8 12,9 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 205 23 127,3 0,18 0,60 41,35 0,8 9,4 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 206 8 127,3 0,06 0,60 41,35 1,4 4 VYHOVUJE 
N 1.02/N 3(CHÚC) 207 88 120 0,73 0,825 120 1,5 19,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 208 3 127,3 0,02 0,60 41,35 0,7 5,7 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 209 4 127,3 0,03 0,60 41,35 0,8 8,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 210 68 127,3 0,53 0,60 41,35 0,8 11,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 211 5 127,3 0,04 0,60 41,35 0,8 8,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 212 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 6,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 213 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 2,3 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 214 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 6,8 VYHOVUJE 

N 1.01/N 3 0,973 215 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 7,98 VYHOVUJE 

N 1.01/N 3 0,973 301 18 127,3 0,14 0,60 41,35 1,5 40,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3   302 VÝTAH 
N 1.01/N 3 0,973 303 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 6,6 VYHOVUJE 



N 1.01/N 3 0,973 304 4 127,3 0,03 0,60 41,35 0,8 8,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 305 20 127,3 0,16 0,60 41,35 0,8 10,7 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 306 4 127,3 0,03 0,60 41,35 0,8 8,6 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 307 4 127,3 0,03 0,60 41,35 0,8 6,6 VYHOVUJE 
N 1.02/N 3(CHÚC) 308 20 120 0,17 0,825 120 1,5 33,4 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 309 3 127,3 0,02 0,60 41,35 0,7 5,8 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 310 4 127,3 0,03 0,60 41,35 0,8 8,5 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 311 1 127,3 0,01 0,60 41,35 0,8 8,3 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 312 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 6,2 VYHOVUJE 
N 1.01/N 3 0,973 313 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 4,4 VYHOVUJE 

N 1.01/N 3 0,973 314 0 127,3 0,00 0,00 41,35 0,7 2,1 VYHOVUJE 

Objekt má dv� únikové cesty.  
1)Únikový východ z budovy je požární úsek N 1.02/N 3 (CHÚC TYP A) jež je tvo�en: 

108 schodišt�
207 schodišt�
308 schodišt�

         Po�et unikajících osob p�es tento požární úsek je nejvíce 70% sou�et všech osob v objektu dle 
mezní kapacity únikových cest normy �SN 730802:05/2009 – Požární bezpe�nost staveb – 
Nevýrobní objekty, tabulka 22. Po�et osob je tedy 122.  
        Minimální ší�ka CHÚC je 0,825 m. Maximální délka CHÚC je 120 m. Dve�e musí být osazeny 
tak, aby byly otevíravé po sm�ru úniku. CHÚC bude v�trána nucen� a to za pomocí VZT.  
        Dve�e na únikové cest� musí umožnit snadný a rychlý pr�chod, tvar kování by m�l zabránit   
zachycení od�vu(nap�. tvary klik). 
Dve�e na únikové cest� musí umož�ovat snadný a rychlý pr�chod dle odst.9.13. �SN 730802. 
Pokud budou východové dve�e opat�eny speciálními bezpe�nostními zámky(nap�. kódovými 
kartami), musejí být v p�ípad� evakuace samo�inn� odblokovány. Pokud budou p�i b�žném provozu 
zajišt�ny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být p�i evakuaci otevíratelné a pr�chodné. Dve�e 
ovládány motoricky musí umožnit také ru�ní otev�ení.  Pokud by p�i b�žném provozu bylo jedno 
nebo ob� k�ídla zajišt�ny, musí mít na stran� dve�í ve sm�ru úniku kování umož�ující bezpe�ný a 
snadné otev�ení. Toto kování(nap�. pákový uzáv�r) musí být umíst�no nejvýše 1200mm nad 
podlahou.  
       Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osv�tlena nouzovým osv�tlením. Nouzové osv�tlení se 
navrhuje dle �SN EN 1838. Nouzové osv�tlení musí být funk�ní i v dob� požáru v objektu u 
CHÚC typu A po dobu 15minut.Technické požadavky pro nouzové osv�tlení viz odst.2.8.
Ozna�ení únikových cest se v objektu musí provést z�eteln� dle �SN ISO 3864. 

2)Únikový východ z budovy je požární úsek N 1.01/N 3 (NÚC) jež je tvo�en: 

101 vstupní hala 
201 hala se schodišt�m 
301 hala se schodišt�m 

        Po�et unikajících osob p�es tento požární úsek je nejmén� 30% sou�et všech osob v objektu dle 
mezní kapacity únikových cest NÚC Po�et osob je tedy 55.  
        Minimální ší�ka NÚC je 0,550 m. Maximální délka NÚC je 41,35 m stanovena z normy �SN 
730802:05/2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty, tabulka 18. Dve�e musí být 
osazeny tak, aby byly otevíravé po sm�ru úniku. NÚC bude v�trána nucen� a to za pomocí VZT. 



       Dve�e na únikové cest� musí umožnit snadný a rychlý pr�chod, tvar kování by m�l zabránit   
zachycení od�vu(nap�. tvary klik). 
Dve�e na únikové cest� musí umož�ovat snadný a rychlý pr�chod dle odst.9.13. �SN 730802. 
Pokud budou východové dve�e opat�eny speciálními bezpe�nostními zámky(nap�. kódovými 
kartami), musejí být v p�ípad� evakuace samo�inn� odblokovány. Pokud budou p�i b�žném provozu 
zajišt�ny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být p�i evakuaci otevíratelné a pr�chodné. Dve�e 
ovládány motoricky musí umožnit také ru�ní otev�ení.  Pokud by p�i b�žném provozu bylo jedno 
nebo ob� k�ídla zajišt�ny, musí mít na stran� dve�í ve sm�ru úniku kování umož�ující bezpe�ný a 
snadné otev�ení. Toto kování(nap�. pákový uzáv�r) musí být umíst�no nejvýše 1200mm nad 
podlahou. 

2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

Odstupové vzdálenosti jsou ur�eny dle p�ílohy F �SN 730802.  

N 1.01/N 3  
Severovýchodní pohled: 

1) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 
hu = 7,95 m 
l = 4 m 
po = 7,1% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 3,99 m 

2) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 
hu = 10,575 m 
l = 5,45 m 
po = 98,61%  
d1= 9,54 m 

3) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 
hu = 5,4 m 
l = 5 m 
po =  12,96% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 2,75 m 

Jihovýchodní pohled: 

pv = 19,403 [kg*m-2] 
       hu = 5,475 m 

l = 17,4 m 
po = 16,89% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 3,23 m 



 Jihozápadní pohled: 
1) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 

       hu = 9,2 m 
l = 13,9 m 
po = 20,4% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 5,13 m 

2) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 

       hu = 9,2 m 
l = 4 m 
po = 14,27% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 3,98 m 

Severozápadní pohled: 
1) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 

       hu = 9,2 m 
l = 5 m 
po =  28,5% �jelikož minimální procento požarn� otev�ených ploch musí být minimáln� 40% 
uvažuji s po= 40% 
d1= 3,99 m 

2) 
pv = 19,403 [kg*m-2] 
hu = 10,575 m 
l = 4,75 m 
po = 98%  
d1= 9,49 m 

      Požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje na sousední pozemek �i objekt. viz p�íloha výkres �.04 
Situace.  
      POZN: Požárn� nebezpe�ný prostor m�že zasahovat do ve�ejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. �SN 730802. 

2.8. TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ 

V�trání: 
        
       Odv�trání požárních úsek� je nucené za pomoci VZT  
       Požární úsek  N 1.01/N 3 , N 1.02/N3 (CHÚC) je v�trán nuceným v�tráním. Dle §9 odst.5 musí 
být vzduchotechnická za�ízení navržena dle �SN 730810(PBS-Spole�ná ustanovení) a �SN 
730872(PBS-Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením). Na potrubí musí 
být z�eteln� vyzna�en sm�r proud�ní a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a 
instalace požárn� d�licí konstrukcí musí být ut�sn�n viz. prostupy instalací. 



Vytáp�ní: 
       
 Objekt bude vytáp�n plynovým kotlem umíst�ným v místnosti 109. 

Spalinová cesta: 

Spalinové cesty musí odpovídat požadavk�m �SN 73 4301 Komíny a kou�ovody-Navrhování, 
provád�ní a p�ipojování spot�ebi�� paliv. 
Dle odst.8.1 �SN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 
Kontrola a �išt�ní spalinových cest, výb�r kondenzátu a provozní revize dle p�ílohy E �SN 734201 
pro celoro�ní provoz spot�ebi�e na plynná paliva musí probíhat jednou ro�n�.  

Tepelná soustava: 

Tepelná soustava a tepelné za�ízení musí být umíst�no v bezpe�né vzdálenosti od výrobk� t�ídy 
reakce na ohe� B-F dle �SN 06 1008 Požární bezpe�nost tepelných za�ízení. 
Pro instalaci tepelných spot�ebi�� platí �SN 06 1008. 

Prostupy instalací: 

Prostupy rozvod� a instalace požárn� d�licí konstrukcí musí být ut�sn�ny v závislosti na �lánku 
8.6 a 11.1 �SN 730802 dle požadavk� �l.6.2 �SN 730810. 
Prostupy rozvod� a instalací (nap�. vodovod�, kanalizací, plynovod�), technických a 
technologických za�ízení, elektrických rozvod� (kabel�, vodi��) apod., mají být navrženy tak, aby 
co nejmén� prostupovaly požárn� d�lícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy musí být dotaženy až k vn�jším povrch�m prostupujících za�ízení a to ve stejné skladb� a 
se stejnou požární odolností jakou má požárn� d�lící konstrukce. Požárn� d�lící konstrukce m�že 
být p�ípadn� i zm�n�na v dotahované �ásti k vn�jším povrch�m prostup� za p�edpokladu, že 
nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke zm�n� druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostup� požárn� d�lícími konstrukcemi se krom� úpravy podle 6.2.1 
�SN 730802 zabra�uje ší�ení požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnit�ním prostorem potrubí, 
nebo jiného prostupujícího za�ízení. Toto t�sn�ní prostup� se zajiš�uje pomocí manžet, tmel� a 
jiných výrobk� jejichž požární odolnost je ur�ena požadovanou odolností požárn� d�lící 
konstrukce. T�sn�ní prostup� se hodnotí podle 7.5.8 �SN EN 13501-2:2008, a to v t�chto 
p�ípadech: 

a) kabelových a jiných elektrických rozvod� tvo�ených svazkem vodi��, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) ší�ící požár a jejich celková hmotnost 
je v�tší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodi�� a kabel� podle 1�SN 73 0802 �i �SN 73 
0804, vodi�� a kabel� které neší�í požár podle norem �ady �SN EN 50266 a za�ízení navrhovaných 
podle �SN 73 0848), 

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech p�ípadech uvedených v bod� a), 
pokud jde o prostupy požárn� d�lící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárn� d�lící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 
v�tšího sv�tlého pr��ezu než 2000 mm2 , p�i�emž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 
300 mm, musí být všechna tato potrubí ut�sn�na podle 7.5.8 �SN EN 13501-2:2008. 
Ut�sn�ní jednotlivých prostup� musí být provedeno odborným dodavatelem. P�i kolaudaci musí být 
p�edloženy platné certifikáty. 



Elektrická za�ízení a elektroinstalace: 

Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické za�ízení sloužící k ochran� osob a majetku navrženo 
tak, aby byla p�i požáru zajišt�na dodávka elektrické energie za podmínek stanovených �eskými 
technickými normami(�SN 730802, �SN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajiš�ující funkci a ovládání elektrických za�ízení sloužící k 
požárnímu zabezpe�ení staveb vedeny voln�, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 

Elektrické rozvody zajiš�ující funkci nouzového osv�tlení musí mít za�ízenou dodávku elektrické 
energie alespo� ze dvou na sob� nezávislých zdroj�, z nichž každý musí mít takový výkon, aby p�i 
p�erušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky pln� zajišt�ny po dobu p�edpokládané funkce 
za�ízení ze zdroje druhého. 
P�epnutí na druhý napájecí zdroj musí být samo�inné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo p�ipojením na ve�ejnou sít NN pop�. VN smy�kou. V t�chto 
p�ípadech porucha na jedné v�tvi nesmí vy�adit dodávku el. energie pro za�ízení, která musí z�stat 
funk�ní i v p�ípad� požáru.  
Elektrická za�ízení která slouží k požárnímu zabezpe�ení objektu se p�ipojují samostatným vedením 
z p�ípojkové sk�ín� nebo hlavního rozvad��e a to tak, aby z�stala funk�ní po celou požadovanou 
dobu odpojení ostatních elektrických za�ízení objektu(15minut). 

Bleskosvod 

Objekt bude opat�en bleskosvodem podle �SN EN 62305 – 1-4.  

2.9. ZA�ÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 

Vnit�ní odb�rní místa 

N 1.01/N3 – plocha S = 869,51m2, požární zatížení p = 30,85 kg/m2

p . S � 9000 
30,85 . 869,51 = 26824,4 � 9000  NEVYHOVUJE  
=>  nutno opat�it vnit�ní požární vodou 

Umíst�ní požárního hydrantu bude na ve�ejn� p�ístupných chodbách a to: 111, 210. 
Nejvzdálen�jší místo od hydrantu: 19,12 m => hadicový systém s tvarov� stálou hadicí, DN=19 mm 

N 1.02/N3 (CHÚC) – neur�ujeme, není žádné požární zatížení 

N 1.03 - plocha S = 10,18m2, požární zatížení p = 5 kg/m2

p . S � 9000 
5 . 10,18 = 50,9 � 9000  VYHOVUJE  
=>  není nutno opat�it vnit�ní požární vodou 

Vn�jší odb�rní místa 

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním �adu DN min.100 mm,
vzdálenost od objektu nesmí p�esahovat 150 m.  

Odb�r vody z hydrantu p�i doporu�ené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimáln� Q= 6 ls-1.
Odb�r p�i doporu�ené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimáln� Q= 12 ls-1.



Statický p�etlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 

P�enosné hasicí p�ístroje (PHP) 

N 1.01/N3 – 3 x 6 kg práškový 27A 
N 1.02/N3 (CHÚC) - 0 
N 1.03 - 1 x 3 kg práškový 13A 
  
2.9.2. P
ÍJEZDOVÉ A P
ÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Dle odst.12.2 �SN 730802 musí k objektu vést p�ístupová komunikace alespo� do vzdálenosti 
20 m od vchodu do objektu. V našem p�ípad� je tato podmínka spln�na jelikož vzdálnost 
komunikace od objektu je 13,94 m. 

K objektu vede p�ístupová komunikace š. 6 m. P�ístupová komunikace je napojena hlavní 
komunikaci 

����

2.10. POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ ZA�ÍZENÍ 

Dle odst.9.15. �SN 730802 musí být CHÚC typu A osv�tlena nouzovým osv�tlením. 
Podmínky pro nouzové osv�tlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osv�tlení musí být funk�ní 
min. po dobu 15 minut. 

2.11. BEZPE�NOSTNÍ ZNA�KY A TABULKY 

P�enosný hasicí p�ístroj bude ozna�en dle �SN ISO 3864, �SN 010813 a dle na�ízení vlády 
NV 11/2002sb. výstražnými bezpe�nostními zna�kami a tabulkami. 



3. ZÁV�R 

PB
S �eší novostavbu Logistického centra K+H 

Objekt tvo�í 3 požární úseky: 
N1.01/N3 zat�íd�ný do II.SPB 
N1.02/N3 zat�íd�ný do II.SPB 
N1.03       zat�íd�ný do I.SPB 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavk�m �SN 730802.  
Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. 
situace.  

V souladu s p�ílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umíst�ny PHP a to: 
V požárním úseku N 1.01/N3 v místnostech 111, 210, 305 jež každá bude vybavena  1 x 6kg 
práškový 27A, hasící p�ístroje budou umíst�ny u dve�í vedoucích k CHÚC ve výšce max. 1,5m. 
V požárním úseku N 1.03 v místnosti 109,  která bude vybavena  1 x 3kg práškový 13A, hasící 
p�ístroj bude umíst�n u dve�í vedoucích k CHÚC ve výšce max. 1,5m. 

Dle odst.9.15. �SN 730802 musí být CHÚC typu A osv�tlena nouzovým osv�tlením. Nouzové 
osv�tlení musí být funk�ní po dobu min. 15 minut. 

Kontrola a �išt�ní spalinových cest, výb�r kondenzátu a provozní revize dle p�ílohy E �SN 
734201 pro celoro�ní provoz spot�ebi�e na plynná paliva musí probíhat jednou ro�n�.  

Posuzovaný administrativní objekt vyhovuje p�i dodržení výše uvedených skute�ností všem 
požadavk�m požární bezpe�nosti staveb. 



4. P�ÍLOHY 

Výkres �.01 P�dorys 1.NP M 1:150 
Výkres �.02 P�dorys 2.NP M 1:150 
Výkres �.03 P�dorys 3.NP M 1:150 
Výkres �.04 Situace M 1:300 

Vypracoval: Bc. Pavel Hroba�
V Brn� 27.10. 2012 


