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Abstrakt 
Diplomová práce „Polyfunkční dům Kounicova“ je zpracována ve formě projektové 

dokumentace. V objektu je navržena obchodní pasáž a administrativní prostory a je situovaný 

v centrum města Brna. Budova má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Nosná 

konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem s plochými střechami. 

Výkresy jsou zpracovány v programu CAD.  

  

Klíčová slova 
Diplomová práce, polyfunkční dům, obchodní pasáž, administrativa, železobetonový skelet, 

plochá střecha, provětrávaná fasáda  

  

  

  

Abstract 
Master thesis of "Multifunctional Building Kounicova" is composed in the form of project 

documentation. The building is designed as a shopping mall and office space and it is situated 

in the centre of Brno city. The building has four floors and it is partly basement. The load-

bearing structure consists of a monolithic reinforced concrete skeleton with flat roof. The 

drawings are processed in CAD program.  

  

Keywords 
Master thesis, Multifunctional Building, shopping mall, administration, reinforced concrete 

skeleton, flat roof, ventilated facade 
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ÚVOD: 
Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu s obchodní pasáží a prostory určených 
pro administrativu. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemní 
podlaží je navržena obchodní pasáž v druhé a třetí jsou určeny pro administrativu. 
V podzemním podlaží je navržena garáž pro osobní automobily. Objekt je navržen jako 
betonový monolitický skelet s plochými střechami. Fasáda objektu je převážně předsazená ze 
skleněných neprůhledných desek. U objektu jsou také navrženy venkovní parkovací plochy.  

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Novostavba polyfunkčního domu Kounicova 
b) Místo stavby:  Pozemek par. č. 251/3 

     ulice Kounicova 
     Brno, 602 00,  
     k. ú. Brno – Veveří 610372 
 
 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Ing. Pavel Hlavatý, Kotlářská 79, 602 00 Brno 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   Bc. Karel Jiříček, Na Úpě 521, Jaroměř 551 01 

 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- prohlídka stavební parcely 

- zaměření parcely 

- pracovní fotodokumentace  

- konzultace s investorem 

- architektonická studie stavby 

 
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 a) Rozsah řešeného území: 

Za účelem zřízení objektu, byl pořízen pozemek p. č. 251/3. Pozemky p. č. 
251/7 a 251/8 nebyly součástí odprodeje v plném rozsahu a tedy dojde 
k vytyčení nové hranice pozemku a zakreslení do katastru nemovitostí. 



 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Ochrana životního prostředí 
Veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby nebudou v 
rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady budou tříděny a 
převezeny na příslušné skládky odpadu.  
 
Vodohospodářská správa 
Stavba není v přímém dosahu žádného vodního zdroje, a tudíž nehrozí jeho 
znečistění. Stavba nikterak neovlivní hladinu podzemní vody. 
 
Ochrana ovzduší 
Objekt ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat, či nikterak 
ovlivňovat kvalitu ovzduší. 
  
Ochrana lesu ČR 
Zalesněné plochy, vzhledem k lokalitě, nikterak nezasahují na pozemek 
staveniště, či ho nijak neovlivňují. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu  
Nezasahuje do zájmu řešení. Jeho ochrana nebude nikterak narušena či 
ovlivněna. 
 
Ochrana proti ohni 
Budou provedeny opatření, které zamezí/ovlivní vzniku požáru a volného 
šíření objektem. Viz zpráva Požárně bezpečnostního řešení. 
 
Policie ČR, dopravní inspektorát 
Shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za vyhovující. 
 
Památková péče 
Nevznikají požadavky na jeho řešení. 
 

c) Údaje o odtokových poměrech:   

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace 
bude vybudována tak, aby nezpůsobila zaplavení stavby. 

Splaškové kanalizace s uvedením dotčených ploch do původního stavu nemění 
stávající množství odtokové vody.  Dešťová voda bude splňovat hodnoty 
vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 229/2007 Sb. V období 
dlouhotrvajících a intenzivních dešťů lze předpokládat v okolí krátkodobé 
zvýšení hladiny spodní vody. 

 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:   

Stavební parcely jsou dle územního plánu města, vypracovaném v roce 2011, 
označeny jako plochy smíšené určené k obchodu a službám. Stavba je tedy 
v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území. 



f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Na základě jednání s příslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a 
zapracovány do dokumentace - doklady přiloženy v dokladové části E 

 g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

   Nejsou 

 h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Náklad stavby bude znám v rámci precizace řešení v následujícím stupni 
přípravy stavby, na základě jednoduché kalkulace je možné uvažovat s částkou 
na realizaci objektu ve výši cca 107 073 235 Kč včetně DPH. 

 i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Vlastní stavba: 
Parcela číslo 251/3, 251/7 a 251/8 
Vlastnické právo 
Jméno/Název      Adresa 
Manhattan Development s.r.o. U libeňského pivovaru 63/2, Praha, 

Libeň, 180 00 
 
Pozemky p. č. 251/7 a 251/8 nebyly součástí odprodeje v plném rozsahu a tedy 
dojde k vytyčení nové hranice pozemku a zakreslení do katastru nemovitostí. 

 Sousední parcely: 
ppč. 253 – ostatní plocha – ostatní komunikace - Statutární město Brno 
ppč. 1522/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace - Česká republika 
ppč. 249 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Statutární město Brno 

  

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  Novostaba 

 b) Účel užívání stavby:     Administrativa a obchod 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba:    Trvalá 

 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Nejsou 

 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívaní staveb: 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  

 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 
z jiných právních předpisů: 

  Na základě jednání s příslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a 
zapracovány do dokumentace - doklady přiloženy v dokladové části E 

 g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

   Nejsou 



 h) Navrhované kapacity stavby:  

  Obestavěný prostor:             18979,6 m3 

 Zastavěná plocha:      1437,4 m2 

 Užitná plocha:       4487,9 m2 

   Počet podlaží celkem      4 
 

i) Základní bilance stavby:  
 Bilance tepelných ztrát objektu 
Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 15 °C samostatně stojící budova, 
poloha chráněná. 
Celková tepelná ztráta = 109,2 kW   
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 
 

Bilance dešťových vod a jejich odtoku 
Plocha střech zachytávajících vodu: 1585,2 m2 Odtéká 90%, 10% vsakuje 
Plocha zpevněných ploch:  2380,3 m2 Odtéká  90%, 10% vsakuje 
Zatravněná plocha:   542,0 m2 Vsakuje 100% 
 
Je potřeba odvést: 0,9 x 3965,5 = 3568,9 x 0,55 =  1 962,9 m3/rok  
Množství vody za rok/m2  = 0,55m3 
Cca 50 % z odváděné vody je zasáknuto pomocí vsakovací jímky 
 
Množství vody spadlé na pozemek:  2 479,1 m3 /rok 
Množství vsáknuté vody:   1 497,6 m3/rok 
Množství odvedené vody:      981,5 m3/rok 
 

Bilance potřeby vody  (dle přílohy č.12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.) 
Prodejny  - 20 osob 18 m3/os/rok  = 360 m3/rok 
Pasáž (návštěvníci) - 110 osob - 2 m3/os/rok = 220 m3/rok 
Kanceláře - 63 osob - 14 m3/os/rok = 882 m3/rok 
Maximální denní potřeba vody: Qmax= 4,1 x 1,25 = 5,1 m3/den 
Maximální hodinová spotřeba vody: Q= 4,1 x 1,8/24= 307 l/hod 
Roční potřeba vody: Qrok = 1 462 m3/rok 
 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní 4,1 m3/den 
Roční 1 462 m3/rok 
 
Další bilance stavby nebyly v rámci diplomové práce počítány. 

 j) Základní předpoklady výstavby: 

Uvedené předběžné údaje o termínu a délce výstavby, příp. etapizaci budou 
upřesněny podle záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze 
považovat za limitní, skutečná lhůta výstavby bude kratší. Popis postupu 
výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele. Projektant 
předpokládá, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených 
celcích. 
 
 



Termín zahájení výstavby: květen 2014 
 
Jaro 2014: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2014: Hrubá stavba 
Jaro 2015: Dokončovací práce 
Léto 2015: Konečné terénní úpravy 
 
Termín ukončení výstavby: listopad 2015 

 

 k) Orientační náklady stavby: 

Náklad stavby bude znám v rámci precizace řešení v následujícím stupni 
přípravy stavby, na základě jednoduché kalkulace je možné uvažovat s částkou 
na realizaci objektu ve výši cca 107 073 235 Kč včetně DPH. 

 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

• SO01 – vlastní objekt polyfunkční dům 
• SO02 – komunikace, zpevněné a parkovací plochy 
• SO03 – parovodní přípojka 
• SO04 – kanalizační přípojka 
• SO05 – vodovodní přípojka 
• SO06 – přípojka nízkého napětí 
• SO07 – přípojka sdělovacího vedení 
• SO08 – dešťová kanalizace 
• SO09 – přípojka na síť veřejného osvětlení 
• SO10 – plot ze ztraceného bednění 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku:  

Pozemek se nachází na rohu ulice Pekárenská a Kounicova, v katastrálním 
uzemí Brno - Veveří 610372. Za účelem zřízení objektu, byl pořízen pozemek 
p. č. 251/3. Pozemky p. č. 251/7 a 251/8 nebyly součástí odprodeje v plném 
rozsahu a tedy dojde k vytyčení nové hranice pozemku a zakreslení do katastru 
nemovitostí. Okolní terén je svažitý směrem na jihovýchod, avšak pozemek je 
vůči svažité přilehlé komunikaci vyvýšen a srovnán do roviny. Z jihozápadní 
strany zájmový pozemek přímo sousedí s pozemky 251/7 a 251/1 na kterých je 
v současné době obchodní dům s potravinami společnosti AHOLD Czech 
Republic, a.s. Z jihovýchodní strany pozemek přímo sousedí s místní 
komunikací v ulici Pekárenská. Ze severovýchodní strany pozemek přímo 
sousedí s místní komunikací v ulici Kounicova a ze severozápadní strany 
pozemek sousední s místí komunikací ulice Závodní. 

 



b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:  

  Před zahájením projekčních prací byl proveden hrubý radonový průzkum. 
Z průzkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. Správci sítí byli 
požádáni o poskytnutí informací o poloze a dimenzi svých ing. sítí a o 
možnosti připojení zamýšlené stavby. Inženýrsko‐geologický průzkum 
prováděn nebyl z důvodu informací poskytnutých od Geofondu ČR. Další 
průzkumy nejsou stavbou vyvolány. Základová spára bude přezkoumána 
geologem. Bylo zjištěno, že bude nutné hlubinné založení z důvodu vrchní 
vrstvy nestabilních sprašů mocnosti 6m. Piloty budou provedeny do hloubky 
cca 10 m pod povrchem do vrsty jílů o výpočtové únosnosti 0,16 MPa. 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

  Stavba nenarušuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území: 

   Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 

  Stavba nebude zastiňovat ani jinak omezovat okolní stavby. 

  Během stavby bude zajištěna bezpečnost v okolí stavby, hluk a prach nebude 
překračovat limitní hodnoty. Na pracovišti bude udržován pořádek. 

  Technická infrastruktura bude napojena na obecní infrastrukturu. Stavbou 
kanalizačního systému nebudou produkovány zdroje znečištění vody, ovzduší a 
okolí. 

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace 
bude vybudována tak, aby nezpůsobila zaplavení stavby. 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Bude nutná demolice betonového povrchu a zbytků základů již částečně 
zdemolované stavby bývalých kasáren. Dále odstranění stávajícího betonového 
oplocení stavby. Dále bude nutné odstranění keřovitých dřevin na jihovýchodní 
a severovýchodní hranici pozemku. 

 g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 

  Nejsou 

 h) Územně technické podmínky:  

Napojení na dopravní infrastrukturu města bude umožněno sjezdem z nově 
vybudovaného parkoviště do ulice Kounicova a dále sjezdem z Pekárenské 
ulice do podzemních garáží nově budovaného polyfunkčního domu.  

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici 
Kounicova a sice, na rozvodnou síť NN, na veřejný vodovodní řad, na 
jednotnou kanalizační síť, na parovod a na sdělovací vedení. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch a střech objektu budou zadržovány v retenční nádrži 
s přepadem do jednotné kanalizace.  

 



i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 Stavba nemá bezprostřední časové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou 
nejsou provázány žádné související a podmiňující stavby. Se stavbou nesouvisí 
žádná jiná opatření v dotčeném území.  

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit jako obchodní pasáž v 1.NP, dále k administrativním 
účelům ve 2. a 3. NP. Jedná se o trvalou novostavbu. Výstavba objektu není 
dělená na etapy. 

   Navrhované kapacity stavby:  

  Obestavěný prostor:             18979,6 m3 

 Zastavěná plocha:      1437,4 m2 

 Užitná plocha:       4487,9 m2 

   Počet podlaží celkem      4 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1S 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
S01 SCHODIŠTĚ 32,97 
S02 TECH. MÍSTNOST - VÝTAH 11,72 
S03 TECH. MÍSTNOST 45,69 
S04 PARKOVIŠTĚ 897,79 
S05 TECH. MÍSTNOST 38,61 
S06 TECH. MÍSTNOST - VÝTAH 11,72 
S07 SCHODIŠTĚ 38,96 

    1 077,46 m2 

 
TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
101 ZÁDVEŘÍ 21,17 
102 PASÁŽ 316,96 
103 OBCHOD Č.1 141,83 
104 ZÁZEMÍ Č.1 20,06 
105 UMÝVÁRNA Č.1 2,05 
106 WC Č.1 1,71 
107 SKLAD Č.1 22,83 
108 SCHODIŠTĚ 46,05 
109 OBCHOD Č.2 102,74 
111 ZÁZEMÍ Č.2 21,43 
112 WC Č.2 1,71 
113 UMÝVÁRNA Č.2 2,09 
114 SKLAD Č.2 19,43 
115 PŘEDSÍŇ MUŽI 6,17 
116 WC MUŽI 8,98 
117 WC INVALIDI MUŽI 3,87 



118 CHODBA 15,28 
119 PŘEDSÍŇ ŽENY 4,73 
121 WC ŽENY 10,55 
122 WC INVALIDI ŽENY 4,08 
123 WC Č.3 3,97 
124 UMÝVÁRNA Č.3 3,97 
125 ZÁZEMÍ Č.3 26,07 
126 OBCHOD Č.3 96,95 
127 OBCHOD Č.4 63,03 
128 SKLAD Č.3 18,58 
129 UMÝVÁRNA Č.4 3,82 
131 WC Č.4 3,82 
132 ZÁZEMÍ Č.4 15 
133 SKLAD Č.4 11,6 
134 OBCHOD Č.5 33,69 
135 SKLAD Č.5 16,14 
136 UMÝVÁRNA Č.5 3,81 
137 WC Č.5 3,81 
138 ZÁZEMÍ Č.5 13,49 
139 OBCHOD Č.6 56,21 
141 SKLAD Č.6 6,09 
142 ÚKLID. MÍSTNOST 20,23 
143 VÝLEVKA 3,42 
144 WC Č.6 1,67 
145 WC Č.7 1,67 
146 UMÝVÁRNA Č.6 3,8 
147 OBCHOD Č.7 29,24 
148 ZÁDVEŘÍ 15,43 
149 OBCHOD Č.8 23,39 
151 SCHODIŠTĚ 32,55 
152 CHODBA 13,3 

    1 298,47 m2 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
201 KONFERENČNÍ SÁL 172,49 
202 KUCHYŇKA 10 
203 SKLAD 25,38 
204 SCHODIŠTĚ 33,18 
205 KANCELÁŘSKÁ PLOCHA 193,24 
206 TISK 20,66 
207 ARCHIV 27,25 
208 PŘEDSÍŇ MUŽI 6,17 
209 WC MUŽI 8,98 
210 TERASA 379,74 



211 WC INVALIDI MUŽI 3,87 
212 CHODBA 15,28 
213 PŘEDSÍŇ ŽENY 4,73 
214 WC ŽENY 10,55 
215 WC INVALIDI ŽENY 4,08 
216 ÚKLID. MÍST. 6,5 
217 DENNÍ MÍSTNOST 29,35 
218 CHODBA 151,8 
219 PODATELNA 23,52 
221 SERVROVNA 3,37 
222 KANCELÁŘ ŘEDITELE 42,8 
223 SEKRETÁŘKA 24,93 
224 KANCELÁŘ 32,59 
225 KANCELÁŘ 60,61 
226 DENNÍ MÍSTNOST 21,34 
227 CHODBA 33,31 
228 SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘÁDÍ 7,56 
229 ÚKLID. MÍST. 11,8 
231 SKLAD 13,38 
232 SCHODIŠTĚ 38,76 

    1 417,22 m2 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3NP 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
301 ZASEDACÍ SÁL 81,05 
302 DENNÍ MÍSTNOST 28,6 
303 KANCELÁŘ 73,55 
304 ÚKLID. MÍSTNOST 13,98 
305 SCHODIŠTĚ 41,43 
306 CHODBA 139,53 
307 KANCELÁŘ 70,56 
308 KANCELÁŘ ŘEDITELE 42,8 
309 SEKRETÁŘKA 24,92 
311 KANCELÁŘ 31,5 
312 KANCELÁŘ 60,62 
313 KANCELÁŘ 18,53 
314 SKLAD 8,66 
316 PŘEDSÍŇ MUŽI 3,87 
317 ÚKLID. MÍSTNOST 3,12 
318 WC INVALIDI 3,87 
319 PŘEDSÍŇ ŽENY 3,87 
321 WC MUŽI 9,86 
322 WC ŽENY 9,18 
323 SCHODIŠTĚ 38,76 

    708,02 m2 



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) Urbanismus: 

Stavba je řešena tak, aby nepůsobila nevhodně na své okolí. V této lokalitě 
nejsou požadovány žádné regulační požadavky, které by ovlivnily vzhled 
objektu. Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Má jednoduchý geometrický tvar. Tvar objektu vychází z tvaru L se zaobleným 
jedním rohem. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou na jihovýchodní a 
severovýchodní fasádě přesazeny přes přízemí a to z důvodu vytvoření 
prostoru před výlohami obchodů, a aby byl prostor zastřešen. Druhé a třetí 
nadzemní podlaží je navíc také na jihovýchodní straně půdorysně zmenšeno 
vůči podlaží pod ním.  

 b) Architektonické řešení: 

Fasáda na objektu bude provedena jako předsazená z barevných neprůhledných 
skleněných desek s provětrávanou vzduchovou mezerou. První nadzemní patro 
a část jihozápadní a severozápadní fasády, bude pouze jako kontaktní fasádní 
systém bez předsazené fasády. Barevně je objekt řešet v odstínech barev 
červená, bílá a šedá, skleněné desky jsou poskládány do mozaiky z těchto 
barev. Zastřešení objektu tvoří ploché střechy, terasa v 2NP je řešena jako 
zelená extenzivní střecha. Uvnitř je stavba navržena tak, aby působila vzdušně, 
hrubě a převážně funkčně, ale hygienická zařízení a terasa budou provedeny 
z moderních materiálů, kde je kladen důraz na optickou čistotu, nevýrazný a 
moderní design. 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu a zámkové dlažby. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude sloužit jako obchodní pasáž s množstvím obchodů, dále bude 
objekt sloužit k administrativním účelům, k tomu bude vyhrazeno 2 a 3NP. 
Provoz v objektu je navržen tak, aby si provoz obchodů a administrativy 
nezavazeli a navazovali na sebe. V objektu jsou navržena dvě samostatná 
schodiště s výtahem. Schodiště v severní části objektu je odděleno od veřejně 
přístupných částí objektu, a je určeno zaměstnancům administrativy.  Suterén 
objektu je přístupný přes rampu pro osobní automobily a oběma schodišti. 
Převážná část plochy suterénu je určena k parkování vozidel je zde 20 stání pro 
osobní automobily třídy O2. Z parkovací plochy je přistup do dvou 
technických místností určených pro umístění vzduchotechniky a výměníkové 
stanice teplé vody. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jelikož se jedná o objekt veřejně přístupný, je nutno postupovat v řešení 
bezbariérovosti stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu z venkovního parkoviště, kde 
jsou vyhrazena tři parkovací stání pro OOSPO je možný po šikmé rampě ze 
severozápadní strany. V podzemním parkovišti je vyhrazeno jedno stání pro 
OOSPO. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou 
dále pak navrženy 2 výtahy dle výše zmíněných vyhlášek a dvě schodiště 
řešené rovněž pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel 
musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze 
elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a 
místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení 
nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. Elektrická zařízení, 
popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 
119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení:  

Konstrukční systém objektu je navržen jak betonový monolitický skelet. Pro 
betonové konstrukce byly stanoveny rozměry dle empirických vzorců. Tvar 
objektu vychází z tvaru L se zaobleným jedním rohem. Rozměr 44 x 40,5 m. 
Objekt má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží je 4,27 m, konstrukční výška podzemního podlaží je 3,27 
m. Výplňové obvodové zdivo budou tvořit vápenopískové tvárnice. Vnitřní 
dělící konstrukce budou z vápenopískových tvárnic a z příček 
z sádrovláknitých desek. V objektu budou provedeny minerální podhledy. 
Uvnitř objektu jsou navrženy dva výtahy v monolitické betonové šachtě 
oddilatované od okolních konstrukcí. Střecha na objektu je řešena jako 
jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. Nad částí 1NP bude vytvořena 
terasa a bude řešena jako zelená extenzivní. Fasáda na objektu bude provedena 
jako předsazená z barevných neprůhledných skleněných desek s provětrávanou 
vzduchovou mezerou. První nadzemní patro a část jihozápadní a severozápadní 
fasády, bude pouze jako kontaktní fasádní systém bez předsazené fasády. V 
objektu jsou jako výplně otvorů v obvodových stěnách použity plast-hliníková 
okna a dveře od firmy Internorm. 

 b) Konstrukční a materiálové řešení: 

  Základy 

Jsou navrženy hlubinné vrtané (CFA) plovoucí piloty o průměru 1200, 1000 a 
800 mm, délky 10 a 7 m. Piloty jsou z betonu C20/25 a s výztuží B500. Přes 
piloty bude vytvořen roznášecí železobetonový rošt z betonu C20/25 a 
s výztuží B500. Jednotlivé pasy jsou 500 mm široké do nezámrzné hloubky. 
Základové konstrukce budou překryty deskou z prostého betonu C20/25 
vyztuženého kari sítí W5/100/100. 

Samostatnou částí základů je založení opěrné stěny kolem rampy do garáží 
v podzemním podlaží. Založení je také hlubinné vrtanými plovoucími pilotami 
průměru 500 mm. Přes piloty budou vytvořeny železobetonové pasy z betonu 
C20/25 a s výztuží B500. Pasy jsou založeny do nezámrzné hloubky a výškově 
odstupňovány podle sklonu rampy. 

  Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena proti tlakové vodě z PVC-P folie 
Fatrafol 803, hydroizolaci střech tvoří parozábrana z modifikovaných 



asfaltových pásů Glastek 35 a hydroizolační vrstva z PVC-P folie Fatrafol 810 
s atestem proti prorůstání kořínků a požární odolností Broof (t3). 

  Nosná konstrukce 

Nosná skeletová konstrukce je tvořena betonem tř. C20/25, výztuží B500. 
Sloupy o rozměru 400 x 400 mm a lokálně podepřenými stropními deskami tl. 
270 mm vyztuženy obvodovými ztužujícími trámy o rozměru 400 x 500 mm 
z důvodu nedostatečného přesahu desky za podporami (mohlo by dojít k 
protlačení desky v místě krajních podpor). 

  Zdivo a příčky 

Obvodové výplňové zdivo tvoří vápenopískové tvarovky KM Beta Sendwix 
16DF‐LD vyzděné na tenkovrstvé lepidlo Flex SX‐L. Obvodové výplňové 
suterénní zdivo a opěrné stěny rampy budou železobetonové tl. 250 mm z 
betonu C20/25 a s výztuží B500. Obvodové výplňové zdivo Vnitřní výplňové 
zdivo tvoří také vápenopískové tvarovky KM Beta. Příčky jsou navrženy ze 
sádrovláknitých desek Fermacell.  

  Tepelné izolace 

Obvodový plášť je zateplen minerální vatou Isover TF profi tl. 200 mm. 
Podlaha na terénu v 1NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 150 S tl. 
110 mm. Zateplení soklu z polystyrenu pěněného do forem Isover EPS Sokl 
3000 tl. 2 x 100 mm. Zateplení suterénního obvodového zdiva a základů 
z polystyrenu pěněného do forem Isover EPS Perimetr tl. 100 mm.  

  Střešní konstrukce 

Střechu tvoří železobetonové stropní desky, na které je navrženo střešní 
souvrství zajišťující vodotěsnost a dostatečné tepelně technické vlastnosti 
použitím stabilizovaného polystyrenu Isover EPS 150 S tl. 2x 120 mm. 
V případně terasy v 2NP  je použito jako tepelné izolace panelů z PIR pěny 
PUREN NE - B2 tl. 2 x 80 mm.  Jako parozábrana je použito modifikovaných 
asfaltových pásů Glastek 35. Jako hydroizolační vrstva slouží PVC-P folie 
Fatrafol 810 s atestem proti prorůstání kořínků a požární odolností Broof (t3).  
Střechy jsou vyspádovány do objektu s minimálními sklony 2%. V případně 
terasy v 2NP  je na hydroizolační vrstvě vegetační souvrství určené pro travní 
porost a suchomilné rostliny.  

  Schodiště 

Schodiště v objektu jsou navržena jako železobetonové monolitické napojené 
na stropní konstrukce. Schodiště vedoucí z 1S do 1NP je navrženo, jako 
dvouramenné schodiště do vyšších pater jsou navržena jako tříramenná.  

  Výplně otvorů 

V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity plast-
hliníková okna Internorm KF 405 Studio, jedná se o pětikomorové rámy 
s přerušeným tepelným mostem Uf = 0,97 W/(m2K), nerezovým distančním 
rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným argonem Ug = 0,6 W/(m2K). 
Dále plast-hliníková zdvojená okna Internorm KV 240 Studio, jedná se o 
pětikomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/(m2K), 
nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným 
kryptonem Ug = 0,6 W/(m2K) a s integrovanou předokenní žaluzií krytou mezi 



rámy. Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře 
Internorm AT 200 Home pure, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným 
tepelným mostem Uf = 1,98 W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a 
čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) nebo 
v případě plné výplně dveří hliníkový panel vyplněn PUR deskou Up = 0,77 
W/(m2K). Dále automatické dveře TRIDO z hliníkových profilů G50 se 
zasklením izolačním dvojsklem, Ud = 2,0 W/(m2K). Do vjezdu do garáží 
v podzemním patře jsou vsazeny sekční garážová vrata TRIDO Standart 
s hliníkovými panely s PUR jádrem, Ud = 0,9 W/(m2K). 

  Klempířské prvky 

Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy s poplastovaného plechu Fatranyl 
tl. 1,2 mm v barvě RAL 9023. 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton 
standard v tl. 60 mm položené do lože z štěrkodrti fr. 2‐8. Pod vrstvou drti 
bude vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena 
ze dvou vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným štěrkovým podložím 
o celkové mocnosti 350 mm. 
 

  Vytápění a příprava TUV 

Jako zdroj teplé vody je navržena bloková výměníková stanice (pára - voda) 
pro přípravu TUV Kotrbatý. Vytápění objektu bude pomocí rekuperačních 
vzduchotechnických jednotek Atrea samostatných pro každé podlaží.  

 c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Objekt je navržen tak, aby zatížení na něj působící v průběhu stavby a užívání 
nemělo za následek: 

-zřícení stavby nebo její části 

-větší stupeň nepřípustného přetvoření 

-poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

Statické výpočty jsou součástí dokumentace část D. 1.2.c) Statické posouzení. 
Návrh nosných konstrukcí byl proveden dle konstrukčních zásad, empirických 
vzorců a statických tabulek výrobce s ohledem na navazující konstrukce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení:  
 b) Výčet technických a technologických zařízení: 

  Výtahy: 

V polyfunkčním domě jsou navrženy dva trakční výtah bez strojovny od firmy 
FREE-VOTOlift typ IV.  
Tyto výtahy spojují 1S, 1NP, 2NP, 3NP. Nosnost těchto výtahů je 630 kg, 
kapacita 8 osob. Rozměry kabiny výtahu jsou 1,1x1,4m a světlá výška činí 
2,1m. rychlost výtahu je 1,0m/s s příkonem 5,5 kW. Zařízení není škodlivé a je 
v souladu s předpisy. 



Zřízení obou výtahů budou provádět školení technici firmy VOTO (Výtahy 
VOTO Plzeň s. r. o., Jateční 10, 301 00 Plzeň). 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Konstrukční nosný systém je z železobetonového skeletu s výplňovým 
obvodovým zdivem z vápenopískových tvárnic. Z požárního hlediska se jedná 
o konstrukční systém nehořlavý DP1. Objekt má dvě chráněné únikové cesty, 
do nichž se napojují nechráněné únikové cesty z jednotlivých podlaží. 
Z prvního nadzemního podlaží je také možno uniknout do exteriéru 
samostatnými vstupy do pasáže. 

Objekt tvoří 13 požárních úseků: 
N1.01 zatříděn do III. SPB 
N2.01 zatříděn do III. SPB 
N3.01 zatříděn do III. SPB 
P1.01/N3 zatříděn do II.SPB 
P1.02/N3 zatříděn do II. SPB 
P1.03/N2 zatříděn do II. SPB 
P1.04 zatříděn do II. SPB 
P1.05 zatříděn do II. SPB 
P1.06 zatříděn do II. SPB 
P1.07/N3 zatříděn do II. SPB 
P1.08 zatříděn do II. SPB 
P1.09/N3 zatříděn do II. SPB 
P1.10 - nezatříděn  
 
Řešení požární úseku P1.10 (hromadná garáž) není předmětem diplomové 
práce. Zatřídění a celkové řešení by bylo provedeno dle ČSN 73 0804:2010 
příloha I - Požární bezpečnost garáží. 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 
sousední pozemky, viz. příloha výkres č.05 situace 
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP 
13x21 A, 9x13A a 2x183 B hasící přístroje budou umístěny ve výšce max. 
1,5m. 
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým 
osvětlením. Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut. 

   Požárně bezpečnostní řešení je podrobněji řešeno v části D.1.3 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a)  Kritéria tepelně technického pohodlí:  

 V celkovém návrhu stavby je počítáno s účinným komplexním zateplením 
obvodového pláště z důvodu minimalizování tepelných ztrát. Obvodový plášť 
je zateplen minerální vatou Isover TF profi tl. 200 mm. Podlaha na terénu 
stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 150 S tl. 110 mm. Zateplení soklu 
z polystyrenu pěněného do forem Isover EPS Sokl 3000 tl. 2 x 100 mm. 
Zateplení suterénního obvodového zdiva a základů z polystyrenu pěněného do 
forem Isover EPS Perimetr tl. 100 mm. Ploché střechy jsou zatepleny 
stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 150 S tl. 2x 120 mm. V případně 
terasy v 2NP  je použito jako tepelné izolace panelů z PIR pěny PUREN NE - 



B2 tl. 2 x 80 mm. V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách 
použity plast-hliníková okna Internorm KF 405 Studio, jedná se o 
pětikomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 0,97 W/(m2K), 
nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným 
argonem Ug = 0,6 W/(m2K). Dále plast-hliníková zdvojená okna Internorm KV 
240 Studio, jedná se o pětikomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf 
= 1,2 W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem 
plněným kryptonem Ug = 0,6 W/(m2K) a s integrovanou předokenní žaluzií 
krytou mezi rámy. Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity 
hliníkové dveře Internorm AT 200 Home pure, jedná se o tříkomorové rámy 
s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,98 W/(m2K), nerezovým distančním 
rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) 
nebo v případě plné výplně dveří hliníkový panel vyplněn PUR deskou Up = 
0,77 W/(m2K). Dále automatické dveře TRIDO z hliníkových profilů G50 se 
zasklením izolačním dvojsklem, Ud = 2,0 W/(m2K). Do vjezdu do garáží 
v podzemním patře jsou vsazeny sekční garážová vrata TRIDO Standart 
s hliníkovými panely s PUR jádrem, Ud = 0,9 W/(m2K). 
Jako zdroj teplé vody je navržena bloková výměníková stanice (pára - voda) 
pro přípravu TUV Kotrbatý. Vytápění objektu bude pomocí rekuperačních 
vzduchotechnických jednotek Atrea samostatných pro každé podlaží.  

b) Energetická náročnost stavby:  

Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 15 °C samostatně stojící budova, 
poloha chráněná. 
Celková tepelná ztráta = 109,2 kW   
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 

 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:  

   Alternativní zdroje energií nejsou využity. 

  Podrobněji řešeno v tepelně technickém posouzení objektu viz Dokladová část E. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena a bude užívána v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, normami a vyhláškami. Stavba bude provedena a užívána v souladu s 
vydanými stanovisky Krajské hygienické stanice ke stavebnímu řízení. 

Veškeré odpady budou tříděny a ukládány do odpadních nádob, stanoviště 
odpadních nádob je navrženo na západní straně pozemku u komunikace. 
V každém podlaží je hygienické zázemí navržené v dostatečné kapacitě. 
Větrání je navrženo nucené vzduchotechnickým jednotkami pro každé podlaží. 
Je možné i přirozené větrání otvíravými okny. Vytápění objektu bude pomocí 
rekuperačních vzduchotechnických jednotek Atrea samostatných pro každé 
podlaží. 

Výstavbou a provozem nedojde k poškozování zdraví a životního prostředí. 
Objekt bude vybaven hygienickým zařízením v přiměřeném rozsahu.  Stavba a 
její provoz nebudou mít negativní vliv na přírodu ani vodní zdroje.  

Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí, 

Stavba nebude po uvedení do provozu negativně ovlivňovat životní prostředí. 

V objektu se nebudou vyskytovat materiály obsahující azbest. 



Projektové řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany 
proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 

Do jisté míry může mít provoz stavby negativní vliv na vnější plochy a provoz 
okolních objektů, zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem 
stavby. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy 
na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými 
opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 
nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno udržovat pořádek. 

Při vlastním provozu stavby budou dodrženy hlukové limity. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z provedeného hrubého radonového průzkumu vyplývá použití běžných 
hydroizolací bez zvýšených nároků na nepropustnost plynů z podloží dle Vyhl. 
307/2002 Sb. Z průzkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. Přesto 
doporučuji veškeré prostupy izolační vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s 
maximální pečlivostí utěsnit. 

 b) Ochrana před bludnými proudy 

   Stavba tohoto charakteru nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

 

 c) Ochrana před technickou seizmicitou 

   Objekt není v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou. 

 d) Ochrana před hlukem 

Stavba je situována v oblasti se značným zatížením hlukem od automobilové 
dopravy. Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba 
nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nepředpokládá se 
noční užívání objektu. Objekt je navržen z vápenopískových tvarovek tl. 240 
mm a při použití plast-hliníkových oken bude dosaženo dostatečné ochrany 
proti hluku z vnějšího prostředí. Hluk z vnitřního prostředí bude minimální a 
bude eliminován přes masivní stěny budovy. 

 e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou 
zapotřebí.  

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 a) Napojovací místa 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici 
Kounicova a sice, na rozvodnou síť NN, na veřejný vodovodní řad, na 
jednotnou kanalizační síť, na parovod a na sdělovací vedení. Dešťové vody 
z parkovacích stání a ze stavby budou zadržovány v retenční nádrži s přepadem 
do jednotné kanalizace.  

 

 



 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré splaškové vody budou z objektu svedeny do veřejné splaškové 
kanalizační sítě (BET 750), novou kanalizační přípojkou (PVC DN 200), která 
ústí do centrální městské ČOV. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech 
objektu budou svedeny a zadržovány v retenční nádrži s přepadem do jednotné 
kanalizace. Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad (LT 200) novou 
vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu PE hadicí DN 50 ze 
severovýchodní strany. Budova bude napojena na rozvodnou síť NN novou 
zemní přípojkou, na severovýchodní straně. Na parovod bude objekt napojen 
novou ocelovou parovodní přípojkou DN 40 ze severovýchodní strany. Jako 
zdroj teplé vody je navržena bloková výměníková stanice (pára - voda) pro 
přípravu TUV Kotrbatý. Vytápění objektu bude pomocí rekuperačních 
vzduchotechnických jednotek Atrea samostatných pro každé podlaží. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis:  
Pro příjezd k objektu bude využit sjezd ze silnice v ulici Kounicova a výjezdu 
z podzemních garáží do ulice Pekárenská.. Sjezd bude upraven, vyasfaltován a 
napojen na zpevněné plochy, které budou sloužit pro parkování osobních 
vozidel a také pro zásobování objektu, a budou rovněž vyasfaltován. 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Na dopravní infrastrukturu bude objekt napojen s využitím sjezdu z 
venkovního parkoviště na asfaltovou komunikaci v ulici Kounicova a výjezdu 
z podzemních garáží do ulice Pekárenská. V ulici Kounicova vede také trasa 
městské hromadné dopravy, linky 32, 34 a 36 

c) Doprava v klidu:  

- 20 parkovacích stání pro osobní automobily kategorie O2 z toho jedno stání 
pro ZTP se nachází v podzemním podlaží 
- dalších 57 parkovacích stání pro osobní automobily kategorie O2 z toho tří 
stání pro ZTP se nachází v severní části pozemku  

 d) Pěší a cyklistické stezky:  

Kolem objektu vedou v ulici Kounicova i Pekárenská chodníky pro pěší ve 
správě města Brna. Cyklistické stezky se poblíž objektu nevyskytují.  

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 a)  Terénní úpravy 

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton 
standard v tl. 60 mm položené do lože z štěrkodrti fr. 2‐8. Pod vrstvou drti 
bude vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena 
ze dvou vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným štěrkovým podložím 
o celkové mocnosti 350 mm. 

b) Použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby budou dotčené nezpevněné plochy znovu ohumusovány a 
osety travou. Zelený pruh mezi chodníkem a parkovištěm bude osázen keři pro 
optické oddělení. Zatravněné plochy na severozápadní straně parkoviště budou 
osázeny několika listnatými stromy. 



 c) Biotechnická opatření 

   Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 a) Vliv stavby na životní prostředí: 

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajištěna 
dokonalá bezprašnost celého prostoru. Při realizaci smí být použito jen 
materiálů splňujících podmínky MZ ČR 76/93 Sb. Při provádění stavby a při 
jejím provozu nebudou překračovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani 
sám svým provozem nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu 
nadměrným hlukem. Stavební řešení je v souladu s hygienickými předpisy a 
normami.     

 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

Nejsou dotčeny památky, ochrana přírody a krajiny. Stavba nebude mít 
negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  

 c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

   Nespadá do chráněného území. 

 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

   Neřešeno. 

 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma: 

Návrh vedení medií respektuje ochranná pásma jednotlivých správců sítí. 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTAVA 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot: 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených 
přípojek na zájmový pozemek, který budou využity pro napojení objektu. Pro 
potřeby hygienického a sociálního zařízení stavby budou zajištěny mobilní 
WC. Jako skladových prostor budou využity stavební buňky umístěné na 
staveništi. 

c) Odvodnění staveniště:  

Odvodnění stavební jámy a staveniště bude zajišťovat drenážní potrubí okolo 
stavební jámy a napojeno do jednotné kanalizační sítě.  Dešťová voda bude 
splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením vlády č. 
229/2007 Sb. V období dlouhotrvajících a intenzivních dešťů lze předpokládat 
v okolí v objektu krátkodobé zvýšení hladiny spodní vody. 

 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených 
přípojek na zájmový pozemek, který budou využity pro napojení objektu. 



Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen sjez do ulice 
Kounicova. Sjezd ze staveniště bude řáděn označen dopravním značkami a 
v místě sjezdu bude snížena povolená rychlost automobilů. 

 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Do jisté míry může mít provoz stavby negativní vliv na vnější plochy a provoz 
okolních objektů, zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem 
stavby. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy 
na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými 
opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 
nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno udržovat pořádek.   

Po skončení výstavby budou veškeré nevyužité plochy uvedeny do původního 
stavu. 

 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin:  

  Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici 
souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8m. Staveniště u liniových objektů nebo 
u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1.1m, aby byla zajištěna ochrana 
stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí 
zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí 
tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby. 

  Bude nutná demolice betonového povrchu a zbytků základů již částečně 
zdemolované stavby bývalých kasáren. Dále odstranění stávajícího betonového 
oplocení stavby. Dále bude nutné odstranění keřovitých dřevin na jihovýchodní 
a severovýchodní hranici pozemku. 

 f) Maximální zábory pro staveniště:   

   Nejsou, vše na pozemku stavitele. 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 

Odpady vzniklé při realizaci stavby (stavební suť a p.) budou odvezeny na 
řízenou skládku odpadů. O průběhu likvidace odpadů po dobu výstavby vede 
zhotovitel stavby písemnou agendu, včetně příslušných dokladů stvrzujících 
legitimitu likvidace, které budou v rámci kolaudačního řízení předloženy 
společně s další povinnou dokumentací specifikovanou ve stavebním povolení.  

Prostor pro skládku bude určen po dohodě s dodavatelem stavby před 
zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a 
zneškodněny dle platných právních předpisů. 

 h) Bilance zemních prací: 

Na staveništi bude vytvořena mezideponie pro uložení ornice pro konečné 
terénní úpravy a zásypy. Deponie bude mít maximální výšku 1,5m a sklon 45°. 

Bude vytvořena stavební jáma pro podzemní podlaží. V této oblasti jsou v 
podloží spraše do mocnosti 6m od povrchu terénu, které jsou snadno 



rozpojitelné. Svahy stavební jámy budou svahovány 2,5:1, v místech kde není 
možné provést svahování (hranice pozemku) bude provedeno pažení do zápor.  

Objemy vytěžené zeminy nebyly v rámci diplomové práce počítány. 

 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Stavební práce nenaruší ani negativně neovlivní okolní pozemky a stavby.  

Při realizaci smí být použito jen materiálů splňujících vyhlášku č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých  
 zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.102/2001 Sb., zákona č. 
205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb.,zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona 
č.281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. /2010 Sb. a dle Nařízení 
vlády č. 178/1997 Sb., kterými se stanovují technické požadavky na stavební 
výrobky, a to na výrobky, které jsou použity a zabudovány na stavbě. 

Při provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné limity 
hluku, prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. 

 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

  Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné v jejich průběhu  
  bezpodmínečně dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. ČÚBP. 

 Při provádění všech prací HSV a PSV je třeba dodržovat ustanovení ČSN 
související s prováděním stavebních prací, včetně příslušných technologických 
předpisů, požadavků účastníků schvalovacího řízení. 

Není nutný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby, proto není nutné navrhovat 
úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb. 

 l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:    Nejsou 

 m) Stanoveních speciálních podmínek pro provádění stavby:  Není 

 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele. 
Projektant předpokládá, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých 
ucelených celcích. Předběžné údaje o termínu a délce rekonstrukce, příp. 
etapizaci budou upřesněny podle záměru investora. 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Účel objektu 
Objekt bude sloužit jako obchodní pasáž v 1.NP, dále k administrativním účelům ve 2. 
a 3. NP. V podzemním podlaží je navržena garáž s 20 parkovacími místy pro osobní 
automobil. Jedná se o trvalou novostavbu. Výstavba objektu není dělená na etapy. 
 

b) Funkční náplň, kapacitní údaje 
Objekt bude sloužit jako obchodní pasáž s množstvím obchodů, dále bude objekt 
sloužit k administrativním účelům, k tomu bude vyhrazeno 2 a 3NP. Provoz v objektu 



je navržen tak, aby si provoz obchodů a administrativy nezavazeli a navazovali na 
sebe. V objektu jsou navržena dvě samostatná schodiště s výtahem. Schodiště 
v severní části objektu je odděleno od veřejně přístupných částí objektu, a je určeno 
zaměstnancům administrativy.  Suterén objektu je přístupný přes rampu pro osobní 
automobily a oběma schodišti. Převážná část plochy suterénu je určena k parkování 
vozidel je zde 20 stání pro osobní automobily třídy O2. Z parkovací plochy je přistup 
do dvou technických místností určených pro umístění vzduchotechniky a výměníkové 
stanice teplé vody.  

   

  Navrhované kapacity stavby:  

  Obestavěný prostor:             18979,6 m3 

 Zastavěná plocha:      1437,4 m2 

 Užitná plocha:       4487,9 m2 

 Počet podlaží celkem      4 
 Podlahové plochy:  -1S     1077,4 m2 
    - 1NP     1298,5 m2 
    - 2NP     1417,2 m2 
    - 3NP     708,0 m2 
 

c) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Stavba je řešena tak, aby nepůsobila nevhodně na své okolí. V této lokalitě nejsou 
požadovány žádné regulační požadavky, které by ovlivnily vzhled objektu. Jedná se o 
objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Má jednoduchý 
geometrický tvar. Tvar objektu vychází z tvaru L se zaobleným jedním rohem. Druhé 
a třetí nadzemní podlaží jsou na jihovýchodní a severovýchodní fasádě přesazeny přes 
přízemí a to z důvodu vytvoření prostoru před výlohami obchodů, a aby byl prostor 
zastřešen. Druhé a třetí nadzemní podlaží je navíc také na jihovýchodní straně 
půdorysně zmenšeno vůči podlaží pod ním. 
Fasáda na objektu bude provedena jako předsazená z barevných neprůhledných 
skleněných desek s provětrávanou vzduchovou mezerou. První nadzemní patro a část 
jihozápadní a severozápadní fasády, bude pouze jako kontaktní fasádní systém bez 
předsazené fasády. Barevně je objekt řešet v odstínech barev červená, bílá a šedá, 
skleněné desky jsou poskládány do mozaiky z těchto barev. Zastřešení objektu tvoří 
ploché střechy, terasa v 2NP je řešena jako zelená extenzivní střecha. Uvnitř je stavba 
navržena tak, aby působila vzdušně, hrubě a převážně funkčně, ale hygienická zařízení 
a terasa budou provedeny z moderních materiálů, kde je kladen důraz na optickou 
čistotu, nevýrazný a moderní design. 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu a zámkové dlažby. 

V prvním nadzemním podlaží se nacházejí obchody určené k pronájmu. Všechny jsou 
přístupné z průchozí pasáže celým podlažím. Obchody č. 1 - 4 a 6 mají vlastní zázemí 
s hygienickým zařízením přístupné přes prodejní plochu a dále taky mají samostatný 
sklad zboží přístupný buď ze zázemí nebo přímo z prodejní plochy. Obchody č. 5,7 a 8 
mají pouze společné hygienické zařízení přístupné z pasáže. Sklad obchodu č. 3 je 
přístupný taky venkovním vstup v západní části objektu zde je také vedlejší vstup do 
pasáže a je určen pro zásobování. Z pasáže je přístup také na hygienické zařízení 
určeno pro návštěvníky, které je rozděleno pro muže a ženy a taká pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Dále je z pasáže přístup do úklidové místnosti se 



skladem. Schodištěm v jižní části objektu je přístup pro návštěvníky z pasáže do 
administrativy v druhém nadzemním podlaží. 
V druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské plochy určené např. k provozu 
projekční kanceláře. Jižním schodištěm se dostaneme do hlavní chodby, z které je 
přístup do všech kanceláří a také konferenčního sálu. Nachází se zde kancelář ředitel, 
ze které je také přístup do kanceláře sekretářky a do konferenčního sálu, dále 
podatelna umístěna hned vedle jižního schodiště. Z hlavní společné kanceláře je 
přístup konferenčního sálu a do místnosti určené pro tisk a plotrování, ze které se dále 
dostaneme do archivu. Velký konferenční sál má kapacitu 40 lidí a je z něho přístup 
do samostatné čajové kuchyňky. Pro odpočinek zaměstnanců jsou určeny dvě denní 
místnosti s kuchyňskou linkou a posezením. Z chodby je také přístup do úklidové 
místnosti, skladu kancelářského vybavení a na hygienické zařízení se samostatnými 
WC pro muže a ženy a kabinkou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z chodby 
je dále také přístup na venkovní zatravněnou terasu. 
Ve třetím a zároveň posledním patře se nacházejí také kancelářské plochy určený 
k pronájmu pro externí firmu. Z chodby je přístup do kanceláře ředitele, kanceláře 
sekretářky, zasedací místnosti a dalších pěti kanceláří pro 2 a více osob. Pro odpočinek 
zaměstnanců je vyhrazena denní místnost s kuchyňskou linou a posezením. Z chodby 
je také přístup do úklidové místnosti skladu kancelářského vybavení a na hygienické 
zařízení se samostatnými WC pro muže a ženy a kabinkou pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

Jelikož se jedná o objekt veřejně přístupný, je nutno postupovat v řešení 
bezbariérovosti stavby polyfunkčního domu v souladu s ustanovením vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Přístup do objektu z venkovního parkoviště, kde jsou vyhrazena tři 
parkovací stání pro OOSPO je možný po šikmé rampě ze severozápadní strany. 
V podzemním parkovišti je vyhrazeno jedno stání pro OOSPO. Veškeré výškové 
rozdíly v objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou dále pak navrženy 2 výtahy dle výše 
zmíněných vyhlášek a dvě schodiště řešené rovněž pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 

 
d) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Již řešeno výše v části c) 
 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
e.1) zemní práce 

V současném stavu je stavební parcela srovnána do roviny na výšku 233,64 m n. 
m. V rámci zemních prací bude výška snížena na 232,84 m n. m. Poté se vyhloubí 
první úroveň stavební jámy na výšku 231,04 m n. m. Poté se provedou hlubinné 
základy nepodsklepené části objektu. Následně se vyhloubí druhá úroveň stavební 
jámy na výšku 228,64 m n. m., provedou hlubinné základy podsklepené části a 
výkopové rýhy roštu. Svahování výkopu je navrženo v poměru 2,5:1, v místech 
kde není možné provést svahování (hranice pozemku) bude provedeno pažení do 
zápor. Ornice a část vytěžené zeminy se uloží na dočasnou deponii (do výšky 
max. 1,5 m) a použije se na terénní úpravy a zásypy do dokončení stavby. Zbytek 
vytěžené zeminy se odveze na skládku. Při výpočtech byla zvolena únosnost 
zeminy Rdt = 0,16 MPa. Násypy budou hutněny na alespoň Rdt = 0,15 MPa. 
 
 



e.2) Základové konstrukce 
Jsou navrženy hlubinné vrtané (CFA) plovoucí piloty o průměru 1200, 1000 a 800 
mm, délky 10 a 7 m. Piloty jsou z betonu C20/25 a s výztuží B500. Přes piloty 
bude vytvořen roznášecí železobetonový rošt z betonu C20/25 a s výztuží B500. 
Jednotlivé pasy jsou 500 mm široké do nezámrzné hloubky a nad hladinou 
podzemní vody. Výtahová šachta je založena na základové desce tl. 350 mm 
podepřená 4 vrtanými pilotami průměru 500 mm, délky 6 m z betonu C20/25 a 
s výztuží B500. Přechod z nepodsklepené části budovy do podsklepené bude bez 
odstupňování. 
Základové konstrukce budou překryty deskou z prostého betonu C20/25 
vyztuženého kari sítí W5/100/100. 
Samostatnou částí základů je založení opěrné stěny kolem rampy do garáží 
v podzemním podlaží. Založení je také hlubinné vrtanými plovoucími pilotami 
průměru 500 mm. Přes piloty budou vytvořeny železobetonové pasy z betonu 
C20/25 a s výztuží B500. Pasy jsou založeny do nezámrzné hloubky a výškově 
odstupňovány podle sklonu rampy. Tato část základů bude důsledně oddilatována 
od hlavní stavby. 
 

e.3) Nosná konstrukce 
Nosná skeletová konstrukce je tvořena betonem tř. C20/25, výztuží B500. Sloupy 
o rozměru 400 x 400 mm a lokálně podepřenými stropními deskami tl. 270 mm 
vyztuženy obvodovými ztužujícími trámy o rozměru 400 x 500 mm z důvodu 
nedostatečného přesahu desky za podporami (mohlo by dojít k protlačení desky 
v místě krajních podpor). 
 

e.4) Obvodové a suterénní zdivo 
Obvodové a vnitřní výplňové zdivo tvoří vápenopískové tvarovky KM Beta 
Sendwix 16DF‐LD vyzděné na tenkovrstvé lepidlo Flex SX‐L, překlady nad 
otvory budou ze stejného systému KM Beta Sendwix 8DF. Výplňové zdivo 
oddilatováno od nosných prvků skeletu vložením pásu eps tl. 20 mm. Obvodové 
suterénní zdivo bude železobetonové tl. 250 mm z betonu C20/25 a s výztuží 
B500, výztuž stěny bude provázána s výztuží sloupů, aby nedošlo k vytlačení 
zdiva tíhou zeminy. Opěrné stěny okolo venkovní rampy do podzemního podlaží 
budou železobetonové tl. 250 mm z betonu C20/25 a s výztuží B500, v poloviny 
výšky zajištěny pomocí zemních kotev.  
 

e.5) Konstrukce spojující jednotlivá podlaží 
Schodiště v objektu jsou navržena jako železobetonové monolitické napojené na 
stropní konstrukce. Schodiště vedoucí z 1S do 1NP je navrženo, jako 
dvouramenné schodiště do vyšších pater jsou navržena jako tříramenná. Tloušťka 
schodišťové desky je 100 mm, podestové desky mají tloušťku 160 mm. Desky 
jsou vynášeny pomocí železobetonových trámu 250x250 mm do okolních 
nosných konstrukcí. Vše z betonu C20/25 a s výztuží B500. Jako nášlapná vrstva 
celého schodiště bude použita keramická dlažba.  

V polyfunkčním domě jsou navrženy dva trakční výtah bez strojovny od firmy 
FREE-VOTOlift typ IV.  
Tyto výtahy spojují 1S, 1NP, 2NP, 3NP. Výtahy jsou umístěny v prostoru 
schodišťových zrcadel. Výtahové šachty jsou navrženy, jako dvojíte s vnitřní 
oddilatovanou šachtou. Vnější šachtu tvoří vápenopískové tvarovky KM Beta 
Sendwix 16DF‐LD vyzděné na tenkovrstvé lepidlo Flex SX‐L, vyztužené 



v každém podlaží železobetonovým ztužujícím věncem. Vnitřní šachta je 
nevržena statikem výrobce výtahu a je z prefabrikovaných železobetonových 
panelů tl. 150 mm (stěny a strop) a tl. 200 mm (podlaha). Vnitřní šachta je 
oddilatována vibroizolací Sylomer tl. 2x25 mm pod podlahou a v pruzích v úrovni 
stropu mezi každým podlažím. V ostatních místech dilatační spáry je vložena 
akustická izolace z minerální vaty Isover Orstech tl. 50 mm.  Dilatační spára 
v místech dveří do výtahu je v podlaze překryta hliníkovým dilatačním profilem 
Schüter-Dilex-BT a ve stěnách a stropech bude použit dilatační spoj BLANKE® 
do omítky. Ve výtahové šachtě je instalován žebřík a osvětlení šachty. Šachta je 
odvětrána otvorem ve stropu šachty s DN 125mm. Technická místnost výtahu je 
určena k umístění akumulačního generátoru pro případ výpadku el. proudu. 
Instalaci výtahu budou provádět specializovaní technici firmy VOTO s.r.o. 
 

e.6) Střešní konstrukce 
Střechu tvoří železobetonové stropní desky tl. 270 mm, na které je navrženo 
střešní souvrství zajišťující vodotěsnost a dostatečné tepelně technické vlastnosti 
použitím stabilizovaného polystyrenu Isover EPS 150 S tl. 2x 120 mm. 
V případně terasy v 2NP  je použito jako tepelné izolace panelů z PIR pěny 
PUREN NE - B2 tl. 2 x 80 mm.  Jako parozábrana je použito modifikovaných 
asfaltových pásů Glastek 35. Jako hydroizolační vrstva slouží PVC-P folie 
Fatrafol 810 s atestem proti prorůstání kořínků a požární odolností Broof (t3).  
Střechy jsou vyspádovány do objektu s minimálními sklony 2%. V případně 
terasy v 2NP  je na hydroizolační vrstvě vegetační souvrství určené pro travní 
porost a suchomilné rostliny. 
 

e.7) Izolace 
Hydroizolace spodní stavby je navržena proti tlakové vodě z PVC-P folie Fatrafol 
803, která bude vytažena minimálně 300 mm nad terén. Hydroizolaci střech tvoří 
parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 35 a hydroizolační vrstva 
z PVC-P folie Fatrafol 810 s atestem proti prorůstání kořínků a požární odolností 
Broof (t3). 
Obvodový plášť je zateplen minerální vatou Isover TF profi tl. 200 mm. Podlaha 
na terénu v 1NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 150 S tl. 110 mm. 
Zateplení soklu z polystyrenu pěněného do forem Isover EPS Sokl 3000 tl. 2 x 
100 mm. Zateplení suterénního obvodového zdiva a základů z polystyrenu 
pěněného do forem Isover EPS Perimetr tl. 100 mm. Střechy jsou zatepleny 
stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 150 S tl. 2x 120 mm. V případně terasy 
v 2NP  je použito jako tepelné izolace panelů z PIR pěny PUREN NE - B2 tl. 2 x 
80 mm. 
 

e.8) Podlahy 
Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí. V podlaží 1S bude jako separační 
vrstva použito desek Styrodur 4000 CS tl. 30 mm. Roznášecí vrstvu bude tvořit 
železobetonová deska minimální tl. 85 mm. Deska bude spádována ve sklonu 1% 
do odvodňovacích kanálků. Povrch desky bude strojně vyhlazen. Plošná dilatace 
desky bude vždy po úsecích 6x6 m a spára bude vyplněna pružným tmelem. 

V podlaze v 1NP bude jako tepelná a akustická izolace použit stabilizovaný 
polystyren Isover EPS 150 S tl. 110 mm. V podlaží 2NP a 3NP bude v podlaze 
použita akustická izolace s minerální vaty Isover TDPT tl. 60 mm. Roznášecí 
desky budou železobetonové tl. 75 mm vyztužené kari sítí W5/100/100. Plošná 



dilatace bude provedena po úsecích 6x6 m vložením dilatačního prvku Schlüter -
Dilex-DFP. Dilatace po obvodě bude pomocí dilatační pásky Isover N/PP 100.  
Nášlapné vrstvy bude tvořit keramická dlažba, marmoleum nebo zátěžový 
koberec. Nášlapné vrstvy pro každou místnost jsou definovány ve výkresech 
jednotlivých podlaží ve výpisu místností. 
 

e.9) Příčky 
Příčky jsou navrženy ze sádrovláknitých desek Fermacell. Jsou použity tloušťky 
100 a 150 mm s jednoduchým opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 
12.5 mm. V 1NP kolem pasáže budou použity příčky tl. 150 mm s dojitým 
opláštěním z důvodu nutné větší mechanické odolnosti. Jako nosná konstrukce 
budou použity hliníkové profily. Příčky budou vyplněny akustickou izolací 
z minerální vaty Isover Orset. Příčky budou důsledně dilatovány od okolních 
konstrukcí vložením separační pásky mezi zakládací profily na podlaze stropu a 
stěnách, aby bylo dosaženo maximálních akustických vlastností příček.  
 

e.10) Vnější výplně otvorů 
V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity plast-hliníková 
okna Internorm KF 405 Studio, jedná se o pětikomorové rámy s přerušeným 
tepelným mostem Uf = 0,97 W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a čirým 
izolačním trojsklem plněným argonem Ug = 0,6 W/(m2K). Dále plast-hliníková 
zdvojená okna Internorm KV 240 Studio, jedná se o pětikomorové rámy 
s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/(m2K), nerezovým distančním 
rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem Ug = 0,6 W/(m2K) a s 
integrovanou předokenní žaluzií krytou mezi rámy. Jako dveřní výplně 
v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře Internorm AT 200 Home 
pure, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,98 
W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným 
kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) nebo v případě plné výplně dveří hliníkový panel 
vyplněn PUR deskou Up = 0,77 W/(m2K). Dále automatické dveře TRIDO 
z hliníkových profilů G50 se zasklením izolačním dvojsklem, Ud = 2,0 W/(m2K). 
Do vjezdu do garáží v podzemním patře jsou vsazeny sekční garážová vrata 
TRIDO Standart s hliníkovými panely s PUR jádrem, Ud = 0,9 W/(m2K). 
 

e.11) Vnitřní výplně otvorů 
Jako vnitřní výplně dveřních otvorů jsou použity převážně dřevěné dveře o firmy 
Sapeli do ocelových zárubní. Vnitřní automatické dveře v 1NP jsou od firmy 
Trido. Výlohy v pasáži jsou z hliníkových profilů SAPA SFB 2050. Podrobnější 
popis viz výpis oken a dveří.  
 

e.12) Vnější úpravy povrchů obvodových stěn 
Fasáda na objektu bude provedena jako předsazená z barevných neprůhledných 
skleněných desek s provětrávanou vzduchovou mezerou. První nadzemní patro a 
část jihozápadní a severozápadní fasády, bude pouze jako kontaktní fasádní 
systém bez předsazené fasády.  
Hliníková konstrukce předsazené fasády je upevněna na nerezových kotvách 
zakotvených do zdiva. Kotvy jsou podloženy fasádní podložkou Compacfoam CF 
pro přerušení tepelného mostu. Tepelná izolace je zakryta superdifusní kontaktní, 
pojistnou hydroizolací Tyvek UV Facade. Fasádní skleněné desky Seralit 



Evolution tl. 8 mm jsou zavěšeny na hliníkové profily pomocí systému skrytého 
závěsného uchycení T-Glass.  
Jako povrchová úpravy kontaktního zateplovacího systému bude použita 
silikátová zatíraná omítka Cemix TZC tl. 2 mm - barva cemix 2424. V soklové 
části bude použita soklová mozaiková omítka Cemix M 110 - šedo černá. 

 
e.13) Vnitřní úpravy povrchů 

Povrchy stěn uvnitř objektu budou opatřeny jádrovými omítkami Cemix 012 tl. 15 
mm. Jako finální úprava stěn bude použit vnitřní štuk Cemix 033 a malbou HET. 
V místnostech s hygienickým zařízením budou použity keramické obklady stěn, 
výšky obkladů popsány v půdorysech podlaží. Keramické obklady budou lepeny 
na lepidlo CEMIX FLEX. Budou opatřeny okrajovými a rohovými lištami. 
Přestup mezi podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. 
 

e.14) Podhledy 
V objektu budou provedeny závěsné minerální podhledy od firmy Armstrong typ 
Ultima OP.   
Ve schodišťových prostorech budou použity sádrokartonové podhledy z desek 
Knauf White tl. 12,5 mm. Nosnou konstrukci podhledu bude tvořit zavěšený 
hliníkový rošt. 
 

e.15) Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy s poplastovaného plechu Fatranyl tl. 
1,2 mm v barvě RAL 9023. Podrobněji viz výpis Klempířských výrobků.  
 

e.16) Zámečnické výrobky 
Veškerá zábradlí a madla jsou řešena dodavatelsky v průběhu výstavby od firmy 
J.A.P. Stříšky nad vchody do objektu jsou navrženy jako skleněné desky zavěšené 
pomocí ocelových táhel zakotvených do stěny. Pro přístup na střechy nad 3NP je 
navržen ocelový žebřík, navržené rozměry splňují normové požadavky.  
Podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků. 
 

e.17) Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Beaton 
standard v tl. 60 mm položené do lože z štěrkodrti fr. 2‐8. Pod vrstvou drti bude 
vrstva drti fr. 8/32 v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena ze dvou 
vrstev asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným štěrkovým podložím o celkové 
mocnosti 350 mm. Mezi vrstvy asfaltového betonu, na rampě od 1S, bude vložena 
topná rohož pro zamezení namrzání v zimním období.  
 

f) Bezpečnost při užívání stavby 
Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí 
být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze elektrického 
zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních 
předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno 
nebo jinak poškozováno. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být 
před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy 
předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a 
Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 



g) Ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb., ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, 
Nařízení vlády č 101/2005 Sb., ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“, Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
a) vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami - 

Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b) evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
Celé staveniště bude oploceno 1,8m vysokým plotem a zajištěno proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob. 

 
h) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace 

Výpočet potvrdil, že v zimním období při návrhových podmínkách budou veškeré konstrukce 
splňovat podmínku U ≤ UN dle ČSN 73 0540 (2011). Podrobněji řešeno v tepelně 
technickém posouzení objektu viz Dokladová část E. 
 

Posuzovaná konstrukce Vypočtená hodnota  
U [W/(m2K)] 

Požadovaná hodnota 
UN [W/(m2K)] 

Posouzení  
U ≤ UN [W/(m2K)] 

Obvodová stěna - S1 0,18 0,3 VYHOVUJE 

Obvodová stěna - S2 0,24 0,3 VYHOVUJE 

Obvodová stěna - sokl - S5 0,17 0,3 VYHOVUJE 

Obvodová stěna  
- ŽB sloup - S6, S7 0,26 0,3 VYHOVUJE 

Plochá střecha  
- nepochozí - S8 0,15 0,24 VYHOVUJE 

Plochá střecha 
- terasa - S9 0,16 0,24 VYHOVUJE 

Strop nad 1S - S11 0,27 0,6 VYHOVUJE 

Obvodová stěna  
- oblouk - S20 0,27 0,3 VYHOVUJE 

Podlaha na zemině 1NP 
- S23 0,29 0,45 VYHOVUJE 

Strop nad 1NP nad 
exteriérem - S26 0,15 0,24 VYHOVUJE 



 
Umělé osvětlení je řešeno převážně elektrickými zdroji ve svítidlech různých typů 
podle účelu a potřeby osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých 
prostor bude odpovídat hygienickým požadavkům - světelně technický návrh 
respektuje podmínky dle ČSN 36 0452. 
 
Oslunění: projektová dokumentace splňuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a 
venkovních prostor. 
 
Stavba je situována v oblasti se značným zatížením hlukem od automobilové dopravy. 
Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba nevykazuje 
zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nepředpokládá se noční užívání objektu. 
Objekt je navržen z vápenopískových tvarovek tl. 240 mm a při použití plast-
hliníkových oken bude dosaženo dostatečné ochrany proti hluku z vnějšího prostředí. 
Hluk z vnitřního prostředí bude minimální a bude eliminován přes masivní stěny 
budovy. 

Projektové řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti 
hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 
i) Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího 

prostředí 
V celkovém návrhu stavby je počítáno s účinným komplexním zateplením 
obvodového pláště z důvodu minimalizování tepelných ztrát. Popis zateplení obálky 
budovy popsán v části e) - tepelné izolace. Veškeré navržené materiály jsou 
atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. Pro stavbu jsou navrženy 
materiály s dostatečným tepelným odporem. Účinné zateplení obvodových stěn, 
podlah i střechy zajišťuje požadované normové hodnoty. Jako zdroj teplé vody je 
navržena bloková výměníková stanice (pára - voda) pro přípravu TUV Kotrbatý. 
Vytápění objektu bude pomocí rekuperačních vzduchotechnických jednotek Atrea 
samostatných pro každé podlaží. 

Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 15 °C samostatně stojící budova, poloha 
chráněná. 

  Celková tepelná ztráta = 109,2 kW   
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 
 
Z provedeného hrubého radonového průzkumu vyplývá použití běžných hydroizolací 
bez zvýšených nároků na nepropustnost plynů z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. Z 
průzkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. Přesto doporučuji veškeré 
prostupy izolační vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s maximální pečlivostí 
utěsnit. 
Stavba je situována v oblasti se značným zatížením hlukem od automobilové dopravy. 
Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Stavba nevykazuje 
zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nepředpokládá se noční užívání objektu. 
Objekt je navržen z vápenopískových tvarovek tl. 240 mm a při použití plast-
hliníkových oken bude dosaženo dostatečné ochrany proti hluku z vnějšího prostředí. 
Hluk z vnitřního prostředí bude minimální a bude eliminován přes masivní stěny 
budovy. 
 
 



j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s Požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu s označením D.1.3. 
 

k) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 
provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o 
shodě. 
Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. 
Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za použití 
předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí 
navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. č. 
183/2006 Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 
 

l) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění 
Pro jednoduchost stavby se nepředpokládají neobvyklé technologické postupy a další 
zvláštní požadavky. 
 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Pro jednoduchost a jednoznačnost technického řešení není nutno stanovovat specifické 
požadavky pro prováděcí dokumentaci. 
 

n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základové spáry a případné úpravy 
základových konstrukcí v případě zjištění nových skutečností při provádění 
výkopových prací pro základové konstrukce. Dále požaduji přizvání ke kontrole 
stavby před betonáží nosných konstrukcí. 
 

o) Výpis použitých norem 
Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu, Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu, V návrhu jsou respektována i ustanovení souvisejících ČSN (ČSN 73 
6056 ‐ Odstavné a parkovací plochy, ČSN 73 5305 ‐ Administrativní budovy a 
prostory, ČSN 73 4108 ‐ Šatny, umývárny a záchody, 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov, 73 4201 – komíny a kouřovody, 73 0802 – Požární bezpečnost staveb ‐ 
nevýrobní objekty, 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí, EN 1991‐1‐ 1 ‐ Eurokód 1, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží, apod. 

 

 



ZÁVĚR: 
Podle zadání jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby na novostavbu 
polyfunkčního domu v centru města Brna. Zadání diplomové práci pojednává pouze o části 
projektové dokumentace pro provedení stavby, dalšími částmi by bylo naprojektování 
technického zařízení budovy a celkové statické posouzení objektu. Projektovou dokumentaci 
jsem se snažil vytvořit co nejpřehledněji s ohledem na detailnost a správnost řešení. Stavbu 
jsem se snažil navrhnout moderně s použitím moderních stavebních materiálů a detailů. 
Myslím, že se mi podařilo dobře zpracovat veškeré body zadání a že plně odpovídá očekávání 
a požadovanému rozsahu. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
Právní předpisy: 
‐ zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
‐ vyhláška č. 268/2009 sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
‐ vyhláška č. 501/2006 sb. O obecných požadavcích na využívání území 
‐ vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany 
‐ vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
‐ vyhláška č. 398/2008 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Normy: 
‐ ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 
‐ ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
‐ ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
‐ ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí 
‐ ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
‐ ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
‐ ČSN 73 0532 – Akustika 
‐ ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
‐ ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
‐ ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
‐ ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb ‐ nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
‐ ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 
- ČSN 73 6058 – Hromadné garáže 
‐ ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

WEBOVÉ STRÁNKY: 

http://www.ronn.cz http://www.tzb-info.cz 

http://www.schlueter.cz  http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.kmbeta.cz  http://www.rockwool.cz 

http://www.isover.cz http://www.fermacell.cz  

https://www.trido.cz http://www.knauf.cz 

http://www.atrea.cz http://www.kotrbaty.cz  

http://www.puren.cz  http://www.internorm.cz  

http://www.sapeli.cz http://www.dektrade.cz 

http://www.fatrafol.cz   http://www.krpa-dehtochema.cz   

http://www.pipelife.cz   http://www.vytahy-voto.cz  

http://www.best-as.cz   http://www.ejot.cz  

http://www.topsafe.cz   http://www.topwet.cz  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

ŽB – železobeton 

P.Č. – parcelní číslo 

R.Š. – revizní šachta 

R.N. - rentenční nádrž 

V.Š. - vodoměrná šachta 

HI – hydroizolace 

TI – tepelné izolace 

P.Ú. – požární úsek  

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

KCE – konstrukce 

K. Ú. – katastrální úřad 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

TL. – tloušťka 

BET. – betonové 

NP – nadzemní podlaží 

PP - podzemní podlaží 
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