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Abstrakt�
Tématem diplomové práce je návrh polyfunk�ního domu s pojiš�ovnou a byty v Hranicích na 
Morav�. �ást pojiš�ovna je �ešena z železobetonového skeletu deskového. Jedná se o 
p�tipodlažní budovu. 1.-4.NP slouží pro provoz pojiš�ovny. 5.NP technické zázemí objektu. 
St�echa plochá nepoch�zná. Terasový bytový d�m se �ty�mi bytovými jednotkami je odd�len 
dilata�ní spárou. 1.NP �ešeno jako ŽB skelet pr�vlakový. Ostatní patra (2.-5NP) navržena z 
keramických tvarovek POROTHERM. Stropy jsou �ešeny z železobetonu. St�echa plocho 
nepoch�zná. Celý objekt je založen na železobetonových patkách a je nepodsklepený. �
�

Klí�ová slova�
Polyfunk�ní d�m, pojiš�ovna, byty, terasy, plochá st�echa, skelet �
�

�

�

Abstract�
The topic of the master`s thesis solves multifunctional building with the insurance company 
and apartments in Hranice. Part of the insurance is designed reinforced plate concrete 
skeleton. It is a five-storey building. 1.-4.NP used for insurance operations. 5.NP technical 
background. Not walkable flat roof. Terraced apartment building with four residential units 
are separated by an expansion joint. 1.NP designed as a reinforced concrete skeleton girder. 
Other floors (2nd-5th floor) designed from ceramic bricks POROTHERM. The ceilings are 
covered in concrete. Not walkable flat roof. The entire building is based on a reinforced 
concrete footings and no basement.  
�

Keywords�
Multifunctional building, insurance company, apartment building, terrace, concrete skeleton  
…�
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1. Identifikace stavby

Název stavby : Polyfunk�ní d�m s pojiš�ovnou a byty, p.�. 434/2 
Stavebník : Radim Sedlák, Milenov 125 

Místo stavby : Hranice na Morav�
Okres : P	erov 
Katastrální území : Hranice 
Parcelní �íslo : 434/2 
Vlastník parcely : Radim Sedlák 

Charakter stavby : Novostavba 
Ú�el stavby : podnikání a bydlení 

Projektant : Luboš Klívar 

2. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích

Stavební parcela �.p. 434/2 se nachází v zastav�ném území obce Hranice na 
Morav�, ulice Na Hrázi. Okolní zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy 
r�zného tvaru p�dorysu a st	ech, dále  panelovými domy ve vlastnictví obce. Na 
pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není v sou�asné dob� oplocen a krom�
travního porostu na n�m rostou i stromy. 

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

Regula�ní  plán  dot�ené  �ásti  obce  je  respektován  a  jeho  požadavky  byly 
zapracovány do návrhu objektu. Stavba zapadá do okolní zástavby a nenarušuje ráz 
krajiny. 

Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno, v souladu s § 78 stavebního zákona 
se p	edpokládá slou�ené územní a stavební 	ízení. 

4. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího domu, který neovlivní okolní 
samostatn� stojící domy. V souvislosti se stavbou lze p	edpokládat do�asné zvýšení 
hlu�nosti a prašnosti v bezprost	ední blízkosti pozemku a také zvýšenou dopravní 
zát�ž na p	íjezdové komunikaci. 

Jistou  podmínkou  úsp�šného  provozu  stavby  je  provedení  navržených 
p	ípojek inženýrských sítí. 

5. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby

Zahájení výstavby  : 03/2013 
Dokon�ení stavby : 02/2014 



Nejprve se provedou zemní práce a p	ípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnit	ní a dokon�ovací. 

6. Statistické údaje

Zastav�ná plocha –objektem: 524,47 m2

Zastav�ná plocha – komunikacemi+parkovišt�: 3621,1 m2

Vypracoval Bc. Luboš Klívar dne 11.1.2013 v Brn�
Podpis…………………
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ

�EŠENÍ

1.1 Zhodnocení staveništ�

Staveništ� je na mírn� svažitém terénu s travním porostem o celkové vým��e

3621,1 m2. Na tomto pozemku nejsou žádné stávající stavby, jsou zde však ke�e a 

stromy.  Pozemek  nezasahuje  do  žádných  ochranných  pásem. Staveništ� je  pro 

stavbu POLYFUNK�NÍHO DOMU domu vhodné, dostupnost dobrá. 

1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

 Jedná se o objekt �len�ný do dvou �ástí, odd�lených dilata�ní spárou. Objekt 

není podsklepený. 

a) Pojiš�ovna 

  b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Tato �ást objektu je �ešena jako ŽB skelet(5NP) s profilovou fasádou Schuco. 

Konstruk�ní výška je 4,15m, sv�tlá výška 3,0m. Jsou zde zavešené SDK podhledy. 

Volný proctor mezi podhledem a stropní konstrukcí je 0,8m a slouží pro vedení 

instalací a VZT. Tvar této �ásti je zvolen jako obdelník délky 21,5m, ší�ky 12,6m se 

zaoblenou jednou hranou o polom�ru r=4,5m. 

 Vstup do objektu je ze severní strany z parkovišt�. V 1NP se nachází zádve�í, 

vstupní hala, p�epážky. Jsou zde sociální za�ízení pro klienty v�etn� bezbariérového 

WC. Celý tento object je �ešen jako bezbariérový. Dále se v 1NP nachází denní 

místnost, šatny pro zam�stnance p�epážek, sklad tiskovin a schodišt� s výtahem. 

 V 2NP se nachází zasedací místnost s kuch�kou a zázemím, kancelá� �editele, 

secretariat, denní místnost, archiv a sociální za�ízení v�etn� WC pro vozí�ká�e. 

 V 3NP se nachází kancelá�e jednotlivých úsek	, sociální za�ízení pro 

zam�stnance v�etn� WC pro vozí�ká�e, denní místnost a archiv.  

 V 4NP se nachází kancelá�e jednotlivých úsek	, sociální za�ízení pro 

zam�stnance v�etn� WC pro vozí�ká�e, denní místnost a archiv. 



 V 5NP se nachází strojovna VZT a technická místnost. Je zde take p�ístup na 

pochozí plochou st�echu. 

 Objekt má samostatnou p�íjezdovou cestu a vlastní parkovišt� pro 28 aut + 2 

stání pro vozí�ká�e. 

b) Bytový d	m rešen jako kombinace ŽB skeletu a zd�ného systemu. 1NP je 

�ešeno jako ŽB skelet, ostatní patra(2-5NP) �ešena jako zd�ná. Konstruk�ní výška 

1NP je 3,05m ostatní patra mají konstruk�ní výšku 3,00m. Obekt je tvaru obdelníku s 

jedním zaobleným rohem o polom�ru r=3,0m. Tvar sm�rem do výšky je stup�ovitý 

terasovitý. 

 Bytový d	m má vlatní garáže nacházející se v 1NP ze strany východní. Zgaráží 

je vstup do chodby, která navazuje na schodišt� do ostatních pater. Vstup do domu je 

ze strany západní. Dále se v 1NP nachází technická místnost, 4 sklepní boxy a 

místnost pro ko�árky.  

 V 2NP se nachází byt 4+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,V,Z. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 3NP se nachází byt 3+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 4NP se nachází byt 2+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z,V. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 5NP se nachází byt 1+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z,V. Je zde 

koupelna, samostatné wc a koupelna s wc u ložnice. V byt� se nachází jedna šatna. 

  

  



1.3 Technické �ešení

1.  Zemní práce

Po  provedení  HTÚ  se  provede  výkop  základových rýh pro základové pasy. 

Dále se provede výkop pro ŽB patky. Výkop se provádí v zemin� t�ídy 3, 

Rdt=250kPa.  Zemina z t�chto výkop	 se odváží na místo ur�ení. �ást této zeminy 

se použije na dodate�né terénní úpravy. 

2.  Základy

Základové patky jsou z železobetonu. Beton C25/30, ocel B500. Rohové patky 

mají rozm�r 1,45x1,45 m a jsou vysoké 0,7m. Krajní patky mají velikost 2,00x2,00 a 

jsou vysoké 0,7 m. St�edové patky mají velikost 2,45x2,45m a jsou vysoké 0,7m. 

Jádro výtahové šachtybude mít vlastní základ z ŽB C25/30. 

P�es základové patky bude provedena celistvá deska podkladního betonu 

tl.100mm. Základová deska je chrán�ná hydroizolací Bitagit 40 pokládaný na 

penetra�ní nát�r. 

3.  Svislé konstrukce

 a) Pojiš�ovna 

 b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Profilová fasáda Schuco p�ipevn�na na ŽB skeletu. St�na na rozhraní posuvné 

spáry bude vyzd�na z Porotherm 30 P+D. Dále v prostorách sociálního za�ízení 

bude na místo obvodového pláš
� použit Porotherm 44 P+D. Ve vnit�ních 

prostorách budou použity SDK p�í�ky Knauf. Jádro výtahové šachty bude z ŽB. 

b) Obvodové zdivo Porotherm 44 P+D. Vnit�ní nosné zdivo Porotherm 30 P+D. 

Vnit�ní nenosné zdivo Porotherm 11,5 Aku P+D. 

4.  Vodorovné konstrukce

V celém objektu bude proveden ŽB monolitický strop z ŽB 30/37. 

V �ásti pojiš
ovna bude SDK zav�šený podhled na stropní konstrukci. 

Nadokenní a nadedve�ní p�eklady jsou navrženy u nosných st�n z Porotherm 



p�eklad  7  a  nad  p�í�kami  Porotherm  p�eklady  11,5.  Nad  v�tšími  otvory  bude 

proveden ŽB p�eklad se zateplením 100 mm. 

Železobetonový v�nec je vyztužen ocelí B500 12mm a t�mínky o 6mm. 

5.  Schodišt�

 a) Pojiš�ovna 

 b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Bude �ešeno jako schodišt� trojramenné. Materiál ŽB. Schodišt� bude op�eno do 

základové konstrukce. Výška stupn� 159,62 m a ší�ka stupn� 310 mm. Po�et 

stup�	 �iní 26.

b) Bude �ešeno jako schodišt� dvojramenné. Materiál ŽB. Schodišt� bude op�eno do 

základové konstrukce. Výška stupn� 166,66 mm a ší�ka stupn� 300 mm. Po�et 

stup�	 �iní 26.

6. Krov, st�echa

St�echa navržená na objektu bude plochá. Skladba viz. výkresy skladeb. 

Odvodn�ní plochých st�ech vnit�ními svody v instala�ních šachtách a venku po 

fasád�. Dimenze potrubí navržena DN 125 na ploche st�eše. Terasy odvodn�ny 

atikovým chrli�em DN 75 napojeným na svod. 

Výlez na st�echu objektu možný z posledního patra 5NP pojiš
ovny. Odtud 

možnost provést údržbu po celé st�eše. Jsou zde umíst�ny ocelové žeb�íky 

uchyceny do zdiva pro p�ekonání výškových úrovní. Jsou zde umíst�ny dva žeb�íky 

jelikož ani jeden nep�esahuje délku 4 m není zapot�ebí žeb�ík s ochranným košem. 

Na celé nepochuzné st�eše jsou osazeny kotvící prvky s protáhlým lanem. 

Zabezpe�ení d�lník	 p�i provád�ní revizí na st�eše. 

7.  Komíny a v�trací pr�duchy

Komín bude vyzd�n ze systému Schiedel. Odv�trání jedné místnosti v bytové 

�ásti pomocí v�tracího pr	duchu. Zbytek místností možný p�irozeným v�tráním. V 

�ásti pojiš
ovny nucené v�trání za pomocí VZT. 



8.  IZOLACE

Základová deska – hydroizola�ní pásy FATRAFOL 803, úrovní zakládání není 

dosažena úrove� hladiny spodní vody. Základové pasy jsou obloženy izola�ní 

p�izdívkou RIGIPS tl. 100mm, �=0,032Wm-1K-1

Obvodové zdivo 44 P+D je obloženo izolací EPS 70F o tlouš
ce 100 mm 

�=0,037Wm-1K-1 

Obvodové zdivo 30 P+D je obloženo EPS 70F o tlouš
ce 150 mm �=0,037Wm-1K-1 

9.  INSTALA�NÍ ŠACHTY

V celém objektu se nachází sedm instala�ní šachty. P�t bude odv�tráno 

pomocí odv�trávacího potrubí vyvedeného nad st�echu. Šachty budou obloženy SDK 

a opat�eny revizními dví�ky. 

10. PODLAHY

Skladby podlah v 1NP,2NP,3NP,4NP A 5NP jsou �ešeny v textové �ásti. P�íloha C 

11. TRUHLÁ�SKÉ VÝROBKY, PLASTOVÉ VÝROBKY

Vnit�ní obloukové zárubn� a dve�ní k�ídla SAPELI 

Okenní a dve�ní otvory vn�jší: plastová okna a dve�e Deceuninck Zendow, vstupní 

dve�e Deceuninck Zendow+, sek�ní garážová vrata LOMAX. Profilová fasáda 

Schuco. 

12. ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

Zábradlí ve schodiš
ovém prostoru a zábradlí na terasách u všech byt	. Dále 

zábradlí umíst�no na venkovní ramp� pro vozí�ká�e. 

13. KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY

Oplechování parapet	 oken z pozinkovaného plechu. Odvedení deš
ové vody – 

okapový systém z hliníku. 

14. OBKLADY

Koupelny a WC obloženy keramickým obkladem RAKO. 



15. PODHLEDY

V �ásti pojiš
ovna zav�šený SDK podhled po celé ploše mimo schodišt�. 

16. OMÍTKY

Vn�jší pastovitá silikátová omítka CERESIT. Vnit�ní omítky Porotherm universal a 

sádrová omítka Knauf. 

17.  BAREVNÉ �EŠENÍ

�ást pojiš
ovna bude mít tmav� šedou barvu. �ást bytový d	m bude syt� zelená. 

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Sou�ástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí soub�žn� se stavebním 

pozemkem podél jeho západní hranice. 

Inženýrské sít� vedou ve zmín�né komunikaci. Zde bude provedeno napojení na 

NN, vodovodní a kanaliza�ní �ad a plynovod. Veškeré p�ípojky budou p�ipraveny až 

po vyty�ení od jednotlivých zástupc	 majitel	 sítí a následn� p�ivedeny až na vlastní 

stavební pozemek. 

1.5 �ešení  technické  a  dopravní  infrastruktury  v�etn�  �ešení  dopravy 

v klidu

Napojení  na  komunikaci.  �ást  provozu  bude  mít  své  vlastní  parkovišt�  a 

p�íjezdovou cestu na n�j. P�íjezd ke garážím po p�íjezdové cest�. Možnost odstavení 

vozidel p�ed garáží a p�ed vstupem. Dostate�ná vzdálenost od komunikace. 

1.6 Vliv stavby na životní prost�edí

Stavba polyfunk�ního domu nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. P�i 

likvidaci odpad	 je postupovat dle zákona �. 185/2001 Sb. Zejména je t�eba odpadky 

likvidovat pouze v za�ízení, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného zákona. P�itom 

je každý povinen zjistit, zda  osoba,  které odpadky p�edává, je k jejich p�evzetí dle 

zákona oprávn�ná, jinak jí nesmí odpad p�edat. 



1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 

a komunikací

Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, 

aby nezp	sobilo výškové rozdíly vyšší než 20mm. 

1.8  Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 

projektové dokumentace

Radonový pr	zkum stanovil nulový radonový index pozemku. 

1.9  Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškový systém

Umíst�ní stavby bylo navrženo dle územního plánu. Objekt je veden soub�žn� s 

osou komunikace. Osa komunikace je 5 m od hranice pozemku (mezi pozemkem a 

komunikací je ve�ejný chodník). 

1.10 �len�ní stavby

 a) Pojiš�ovna 

 b) Bytový d�m(4 byty) 

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. V souvislosti se 

stavbou lze  p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a prašnosti v bezprost�edním 

okolí pozemku a rovn�ž  zvýšenou dopravní zát�ž na p�íjezdových komunikacích. 

B�hem stavby bude t�eba p�i výjezdu vozidel ze staveništ� na komunikaci �istit kola 

tak, aby nedocházelo ke zne�iš
ování komunikace. 

1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

B�hem  provád�ní  stavebních  prací  musí  být  striktn�  dodržovány  ustanovení 

na�ízení vlády � 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích a dále na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost na 



bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním dozoru. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

 a) Pojiš�ovna 

 b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Konstrukce ŽB monolitického skeletu bude �ešena samostatným projektem. 

b) 1NP �ešena jako ŽB monolitický skelet. 2NP-5NP �ešeno jako zd�ná budova 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST

Je �ešena samostatným projektem. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

 a) Pojiš�ovna 

 b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Je zde navrženo v každém pat�e 4 záchodové mísy jedna výlevka, 2 pisoáry a 5 

umyvadel. V 1NP a 3NP je navržen záchod pro vozí�ká�e. V patrech 2NP a 4NP jsou 

navrženy sprchy pro zam�stnance. 

b) V bytovém dome je celkem 11 záchodových mís, 16 umyvadel, 8 sprchových kout	, 

4 vany a 4 kuchy�ské d�ezy. 

Likvidace splaškových odpadních vod bude zajišt�na odvodem do kanalizace. 

Obytné místnosti  mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení, p�ímé v�trání a 

vytáp�ní s regulací tepla pomocí termostatických ventil	. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ

Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Bezpe�nost p�i užívání je 

zajišt�na tím,  že stavba je navržena a bude realizována dle platných vyhlášek a 

norem. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky �SN 730532 

Akustika  –  Ochrana  proti  hluku  v budovách  a  související  akustické  vlastnosti 

stavebních výrobk	 – požadavky. 



Veškeré instalace budou �ádn� izolovány. 

7. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A  UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Na navrhovaný polyfunk�ní d	m se dle § 1 odst. 1 vztahují ustanovení 

vyhlášky 369/2001, stavba je �ešena bezbariérov� pro provozní �ást objektu. 

8. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ

Objekt není ohrožen povodn�mi. 

Objekt není ohrožen sesuvy p	dy. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území. 

Konstrukce objektu zajiš
uje pot�ebnou ochranu proti seismicit�, v našich 

podmínkách ovšem není p�íliš na míst�. 

9. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

Pozemek bude odvodn�n vyspádováním hodnotou 1% od objektu, p�edpokládá 

se vsakování v�tšiny deš
ových vod na pozemku stavebník	. 

Objekt bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodu, elektrickou energií 

z podzemního rozvodu NN. 

V nezastav�né  �ásti  pozemku  mimo  p�íjezdovou  komunikaci  a  p�ístupových 

chodník	  budou  provedeny  rekultivace  ornicí,  která  bude  stržena  na  stavebním 

pozemku p�ed zahájením výstavby. 

Bude zbudována p�e�erpávací stanice pro p�e�erpání splaškových vod do uli�ní 

kanalizace 

10. TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Tepeln� technické parametry objektu odpovídají platným normám, vyhláškám a 

p�edpis	m. Jsou provedeny tepelné posudky dle normy �SN 73 0540-2 O tepelné 

ochran� budov – �ást 2 – požadavky, viz P�ÍLOHA 3 

11. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ STAVEB



Na stavb� se bude vyskytovat stavební výtah a je�áb. 

Vypracoval dne 11.1.2013  v Brn�

Podpis…………………
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a) ú�el objektu, 

Zpracovaný projekt �eší novostavbu polyfunk�ního domu, rozd�leného na dv� �ásti. 

�ást pojiš�ovna a cast bytový d	m 

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a 
�ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Jedná se o objekt �len�ný do dvou �ástí, odd�lených posuvno spárou. Objekt není 

podsklepený. 

a) Pojiš�ovna 

  b) Bytový d�m(4 byty) 

a) Tato �ást objektu je �ešena jako ŽB skelet(5NP) s profilovou fasádou Schuco. 

Konstruk�ní výška je 4,15m, sv�tlá výška 3,0m. Jsou zde zavešené SDK podhledy. 

Volný proctor mezi podhledem a stropní konstrukcí je 0,8m a slouží pro vedení 

instalací a VZT. Tvar této �ásti je zvolen jako obdelník délky 21,5m, ší�ky 12,6m se 

zaoblenou jednou hranou o polom�ru r=4,5m. 

 Vstup do objektu je ze severní strany z parkovišt�. V 1NP se nachází zádve�í, 

vstupní hala, p�epážky. Jsou zde sociální za�ízení pro klienty v�etn� bezbariérového 

WC. Celý tento object je �ešen jako bezbariérový. Dále se v 1NP nachází denní 

místnost, šatny pro zam�stnance p�epážek, sklad tiskovin a schodišt� s výtahem. 

 V 2NP se nachází zasedací místnost s kuch
kou a zázemím, kancelá� �editele, 

secretariat, denní místnost, archiv a sociální za�ízení v�etn� WC pro vozí�ká�e. 

 V 3NP se nachází kancelá�e jednotlivých úsek	, sociální za�ízení pro 

zam�stnance v�etn� WC pro vozí�ká�e, denní místnost a archiv.  

 V 4NP se nachází kancelá�e jednotlivých úsek	, sociální za�ízení pro 

zam�stnance v�etn� WC pro vozí�ká�e, denní místnost a archiv. 

 V 5NP se nachází strojovna VZT a technická místnost. Je zde take p�ístup na 

pochozí plochou st�echu. 

 Objekt má samostatnou p�íjezdovou cestu a vlastní parkovišt� pro 28 aut + 2 

stání pro vozí�ká�e. 

b) Bytový d	m rešen jako kombinace ŽB skeletu a zd�ného systemu. 1NP je 

�ešeno jako ŽB skelet, ostatní patra(2-5NP) �ešena jako zd�ná. Konstruk�ní výška 



1NP je 3,05m ostatní patra mají konstruk�ní výšku 3,00m. Obekt je tvaru obdelníku s 

jedním zaobleným rohem o polom�ru r=3,0m. Tvar sm�rem do výšky je stup
ovitý 

terasovitý. 

 Bytový d	m má vlatní garáže nacházející se v 1NP ze strany východní. Zgaráží 

je vstup do chodby, která navazuje na schodišt� do ostatních pater. Vstup do domu je 

ze strany západní. Dále se v 1NP nachází technická místnost, 4 sklepní boxy a 

místnost pro ko�árky.  

 V 2NP se nachází byt 4+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,V,Z. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 3NP se nachází byt 3+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 4NP se nachází byt 2+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z,V. Je zde 

koupelna s wc, samostatné wc a take koupelna s wc u ložnice. V byt� se nacházejí 

dv� šatny. 

 V 5NP se nachází byt 1+kk. Obytné místnosti orientovány na J,V a Z. Byt má 

vlastní terasu, na kterou je p�ístup z obývacího pokoje. Orientace terasy J,Z,V. Je zde 

koupelna, samostatné wc a koupelna s wc u ložnice. V byt� se nachází jedna šatna. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní, 

 - Po�et lidí bude 30 pro �ást pojiš�ovny a 17 pro �ást bytový d	m 

 - Zastav�ná plocha stavby … 524,47 m2 

 - Parkovací plocha, komunikace … 1212,64 m2 

 - Plocha chodníku … 139,62 m2 

 - Obestav�ný prostor stavby … 2497,57 m2 

 - Plocha pozemku stavby … 3621,1 m2 



 Osv�tlení a oslun�ní objektu vyplývá ze stávajícího umíst�ní na pozemku a spl
uje 
základní hygienické požadavky na osv�tlení a oslun�ní objektu dle obecných 
technických požadavk	 na výstavbu a p�íslušných norem. Osv�tlení interiéru je 
p�irozené a um�lé svítidly. 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost, 

Po  provedení  HTÚ  se  provede  výkop  základových rýh pro základové pasy. Dále se 
provede výkop pro ŽB patky. Výkop se provádí v zemin� t�ídy 3, Rdt=250kPa.  Zemina 
z t�chto výkop	 se odváží na místo ur�ení. �ást této zeminy se použije na dodate�né 
terénní úpravy. 

Základové patky jsou z železobetonu. Beton C25/30, ocel B500. Rohové patky mají 
rozm�r 1,45x1,45 m a jsou vysoké 0,7m. Krajní patky mají velikost 2,00x2,00 a jsou 
vysoké 0,7 m. St�edové patky mají velikost 2,45x2,45m a jsou vysoké 0,7m. Jádro 
výtahové šachtybude mít vlastní základ z ŽB C25/30.

P�es základové patky bude provedena celistvá deska podkladního betonu tl.100mm. 
Základová deska je chrán�ná hydroizolací Bitagit 40 pokládaný na penetra�ní nát�r. 

Konstruk�ní systém �ásti pojiš�ovna je monolitický ŽB skelet deskový (bezpr	vlakový). 
�ást bytový d	m tvo�í 1NP ŽB skelet pr	vlakový. Ostatní patra zd�ný konstruk�ní 
systém porotherm. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvo�eny železobetonovými sloupy o rozm�rech 350x 
350mm(�ást pojiš�ovna), a 300x300mm(�ást bytový d	m). Dále jsou svislé nosné 
konstrukce tvo�eny železobetonovými ztužujícími st�nami o tlouš�ce 350mm.  

Veškeré konstrukce jsou monolitické. 

Matriál železobetonu je tvo�en betonem C30/37 a ocelí B500. 

Dále je zde ztužující ŽB jádro pro výtah. 

Vodorovné konstrukce tvo�í monolitická železobetonová bezpr	vlaková stropní deska 
ve všech patrech objektu pojiš�ovny. Stejná konstrukce tvo�í i nosnou vrstvu st�echy. 

Tlouš�ka desky je 250mm. 

Matriál železobetonu je tvo�en betonem C30/37 a ocelí B500. 

Stropní deska bytového domu tvo�ena ŽB deskou tlouš�ky 250 mm. Stejná 

konstrukce tvo�í i nosnou vrstvu st�echy. V 1NP jsou ztužující nosné pr	vlaky. 



e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�, 

Plastová okna … Uw = 0,7 Wm-2K-1 

Vstupní dve�e … Uw = 0,7 Wm-2K-1 

Strop terasa … U = 0,16 Wm-2K-1 

obvodové zdivo 44 … U = 0,17 Wm-2K-1 

obvodové zdivo 30 … U = 0,19 Wm-2K-1 

Plochá st�echa … U = 0,14 Wm-2K-1 

Prosklená fasáda … Uw = 0,8 Wm-2K-1 

Konstrukce spl
ují požadavky �SN 730540. 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr�zkumu, 

Objekt je založen na základových patkách z ŽB C25/30 ocel B500. Po obvodu 

odvodn�no drenážním potrubím. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�, 

  Vzhledem k provozu a užívání budovy je stavba bez negativního vlivu na 

životní prost�edí a bez nutnosti �ešení jeho ochrany. B�hem stavby budou použity 

ekologicky nezávadné stavební materiály.  Zp	sob likvidace bude volen dle 

kategorie a typu odpadu. P�i likvidaci odpad	 je nutno postupovat podle zákona �. 

185/2001 Sb. Zejména je t�eba odpady likvidovat pouze v za�ízeních, která jsou 

k tomu ur�ena dle uvedeného zákona.  

h) dopravní �ešení, 

Objekt je napojen na ulici Na Hrázi. �ást pojiš�ovna I �ást bytový d	m mají 

vlastní p�íjezdovou komunikaci. Materiál asfalt. 



i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 
opat�ení, 

 Objekt je umíst�n v klidové zón� a není vystaven škodlivým vliv	m okolí. 

Nebyla zjišt�na radonová rizika, ochranná protiradonová opat�ení tudíž nejsou nutná. 

j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu.

Veškeré konstrukce a stavební �ešení jsou navrženy v souladu s Vyhláškou 

268-2009 O technických požadavcích na stavby a s Vyhláškou 369/2001 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu.  

Vypracoval Bc. Luboš Klívar dne 11.1.2013  v Brn�

Podpis…………………
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