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 Diplomová práce se zabývá zpracováním prováděcí dokumentace pro novostavbu 

polyfunkční budovy ve Frýdku-Místku. Budova má tři nadzemní podlaží. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím. V druhém a třetím nadzemním 

podlaží se nachází administrativní prostory. Budova má kombinovaný nosný systém, kdy 

je železobetonová stropní deska vynášena pomocí zděných stěn z vápenopískových tvárnic 

a železobetonových sloupů. Celý objekt je zateplen pomocí vnějšího kontaktního 

zateplovacího systému mimo první nadzemní podlaží, kde je navržena provětrávaná fasáda 

s tepelnou izolací z minerální plsti. Střecha objektu je navržena jako nepochozí plochá 

jednoplášťová. 

 

Klí čová slova 

 polyfunkční budova, restaurace, administrativa, kombinovaný nosný systém, 

vápenopískové tvárnice, vnější kontaktní zateplovací systém, provětrávaná fasáda, plochá 

jednoplášťová nepochozí střecha 

 

Abstract 

 Diploma thesis focuses on the processing of detailed documentation for newly-built 

mixed-use building in Frýdek-Místek. The building has three above ground floors. On the 

first floor there is a restaurant with facilities. On the second and third floor there are office 

spaces. The building has combined support system, which is a reinforced concrete slab 

carried by masonry wall system of sand-lime blocks and reinforced concrete columns. The 

entire building is insulated using external contact thermal insulation system outside the 

first floor, which is designed ventilated facade with thermal insulation of mineral wool. 

The roof of the building is designed as a non-walkable flat single roof. 

 

Keywords 

 newly-built mixed-use building, restaurant, office space, combined support system, 

sand-lime blocks, externl contact thermal insulation system, ventilated facade, non 

walkable flat single roof 

… 

  



5 
 

Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Patrik Bystroň Novostavba polyfunkční budovy, Frýdek-Místek. Brno, 2016. 68 s., 386 

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

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

 

  



6 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 

 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje. 

  
  
  
V Brně dne 11. 1. 2016  

  

                                                              ……………………………………………………… 
                                                                                             podpis autora 

                                                                                          Bc. Patrik Bystroň  



7 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Poděkování: 

 Rád bych poděkoval mému vedoucímu panu Ing. Radimu Koláři, Ph.D. za odborné 

vedení a poskytnutí cenných rad při zpracování diplomové práce. Také bych rád poděkoval 

paní Ing. Olze Rubinové, Ph.D. za konzultace a odborné rady při zpracování specializace 

k diplomové práci. 

  
  
  
V Brně dne 11. 1. 2016  

  

                                                              ……………………………………………………… 
                                                                                             podpis autora 

                                                                                          Bc. Patrik Bystroň  



8 
 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................ 13 

2. Vlastní text práce ............................................................................................................. 14 

A Průvodní zpráva ............................................................................................................... 14 

A.1 Identifikační údaje ...................................................................................................... 14 

A.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................................ 14 

a) název stavby ............................................................................................................... 14 

b) místo stavby ............................................................................................................... 14 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................. 14 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ................................................................... 14 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ...................................................... 14 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu ................................................................... 14 

A.2 Seznam vstupních podkladů ....................................................................................... 14 

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

povolena ......................................................................................................................... 14 

b) základní informace o dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována prováděcí 

dokumentace .................................................................................................................. 14 

c) další podklady ............................................................................................................ 15 

A.3 Údaje o území ............................................................................................................. 15 

a) rozsah řešeného území ............................................................................................... 15 

Novostavba polyfunkční budovy se nachází na pozemcích p. č. 3118, 3119, 3121/1, na 

kterých se v současné době nenachází žádný stavební objekt ani vzrostlá zeleň, 

pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a 

nádvoří. Jedná se o pozůstatky z minulých staveb, které se však dávno na pozemcích 

nenacházejí. Zpoždění v aktualizaci informací v katastru nemovitostí je pravděpodobně 

způsobeno složitostí vlastnických vztahů na pozemích. ................................................ 15 

b) údaje o ochraně území ............................................................................................... 15 

c) údaje o odtokových poměrech ................................................................................... 15 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací .................................................... 15 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením ........................ 16 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území ........................................... 16 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ........................................................... 16 

h) seznam výjimek a úlevových řešení .......................................................................... 16 



9 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic .......................................................... 17 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ......................................... 17 

A.4 Údaje o stavbě ............................................................................................................. 17 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby .............................................................. 17 

b) účel užívání stavby .................................................................................................... 17 

c) trvalá nebo dočasná stavba ........................................................................................ 17 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ............................................ 17 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby .............................................. 17 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů ........................................................................................................... 18 

g) seznam výjimek a úlevových řešení .......................................................................... 18 

h) navrhované kapacity stavby....................................................................................... 18 

i) základní bilance stavby potřeby a spotřeby médií a hmot .......................................... 19 

j) základní předpoklady výstavby .................................................................................. 21 

k) orientační náklady stavby .......................................................................................... 21 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ................................ 21 

B Souhrnná technická zpráva .............................................................................................. 22 

B.1 Popis území stavby ..................................................................................................... 22 

a) charakteristika stavebního pozemku .......................................................................... 22 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ..................................................... 22 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma................................................................... 23 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území ...................................... 23 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území ............................................................................................................. 23 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ........................................................ 23 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k 

plnění funkce lesa .......................................................................................................... 23 

h) územně technické podmínky ..................................................................................... 24 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice ......................... 24 

B.2 Celkový popis stavby .................................................................................................. 24 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .................................. 24 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ....................................................... 25 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového uspořádání ...................... 25 



10 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 25 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ........................................................ 25 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .................................................................................. 26 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................ 27 

B.2.6 Základní charakteristika objektu ............................................................................ 27 

a) stavební řešení ........................................................................................................... 27 

b) konstrukční a materiálové řešení ............................................................................... 27 

c) mechanická odolnost a stabilita ................................................................................. 32 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ......................... 32 

a) technické řešení ......................................................................................................... 32 

b) výčet technických a technologických zařízení .......................................................... 33 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení .................................................................................... 33 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ............................................................................ 34 

a) kritéria tepelně technického hodnocení ..................................................................... 34 

b) energetická náročnost stavby ..................................................................................... 34 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií ......................................................... 34 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

 ......................................................................................................................................... 34 

a) zásady řešení parametrů stavby ................................................................................. 34 

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí ........................................................................... 35 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................... 36 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ............................................................... 36 

b) ochrana před bludnými proudy .................................................................................. 36 

c) ochrana před technickou seizmicitou ......................................................................... 36 

d) ochrana před hlukem ................................................................................................. 36 

e) protipovodňová opatření ............................................................................................ 36 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ........................................................................ 37 

a) napojovací místa technické infrastruktury ................................................................. 37 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky ...................................................... 38 

B.4 Dopravní řešení ........................................................................................................... 38 

a) popis dopravního řešení ............................................................................................. 38 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ................................................. 38 

c) doprava v klidu .......................................................................................................... 38 

d) pěší a cyklistické stezky ............................................................................................ 39 



11 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ........................................................ 39 

a) terénní úpravy ............................................................................................................ 39 

b) použité vegetační prvky ............................................................................................. 39 

c) biotechnická opatření ................................................................................................. 39 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................................... 40 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda ..................... 40 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině . 41 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 ........................................... 41 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA ..... 41 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů ...................................................................................... 41 

B.7 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................. 41 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva .......... 41 

B.8 Zásady organizace výstavby ....................................................................................... 41 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ............................... 41 

b) odvodnění staveniště ................................................................................................. 42 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ...................... 42 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................................... 42 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin ............................................................................................................................. 42 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) ..................................................... 42 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace ......................................................................................................................... 42 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ............................ 43 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě ................................................................... 43 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů .. 44 

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb ................................. 45 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření................................................................... 45 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ............................................ 45 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................... 45 

D Dokumentace objektů ...................................................................................................... 46 

D.1 Dokumentace stavebního objektu ............................................................................... 46 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, a) Technická zpráva ........................................ 46 



12 
 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje ............................................................. 46 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby ............................................................................................................................. 47 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................................ 48 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby ..................... 49 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí ......................... 54 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis 

řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby, před negativními účinky 

vnějšího prostředí ........................................................................................................... 55 

ochrana před pronikáním radonu z podloží ................................................................... 55 

ochrana před bludnými proudy ...................................................................................... 55 

ochrana před technickou seizmicitou ............................................................................. 55 

ochrana před hlukem ...................................................................................................... 55 

protipovodňová opatření ................................................................................................ 55 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí ................................................................ 55 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

 ....................................................................................................................................... 56 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí ......................................................................................... 56 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele ..................................................... 56 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami ........................................................ 56 

l) výpis použitých norem ............................................................................................... 56 

Viz bod 4. výpis použitých zdrojů, část normy ČSN. .................................................... 56 

3 Závěr ................................................................................................................................. 57 

4 Seznam použitých zdrojů ................................................................................................. 58 

5 Seznam použitých zkratek a symbolů .............................................................................. 64 

6 Seznam příloh ................................................................................................................... 66 

 

 

  



13 
 

1. Úvod 
 Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkční budovy ve Frýdku-

Místku. 

 Práce je zaměřena na detailní a komplexní zpracování stavební části prováděcí 

projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 Cílem práce je za pomocí výpočetní techniky a dostupných podkladů zpracovat 

kompletní projektovou dokumentaci k provádění stavby a využít tak veškeré znalosti 

získané během studia. Důraz byl kladen především na vytvoření návrhu budovy, která by 

byla energeticky úsporná, technicky proveditelná a ekonomicky nenáročná. Výsledný 

návrh budovy by při dodržení výše uvedených požadavků měl splňovat kritéria trvalé 

udržitelnosti a být s menšími úpravami aplikovatelný na návrhy dalších polyfunkčních 

budov s jinými provozy. 

 Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohy. Hlavní textová část diplomové 

práce obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu 

architektonicko - stavebního řešení. Část s přílohami poté obsahuje výkresovou 

dokumentaci stavební části ve stupni pro provádění stavby, základní posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky, požárně bezpečnostní řešení, specializaci energetika a přípravné 

a studijní práce, které byly vytvořeny k diplomové práci před jejím samotným 

zpracováním. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Novostavba polyfunkční budovy 

 

b) místo stavby 

 Kraj: Moravskoslezský 

 Okres: Frýdek-Místek 

 Město: Frýdek-Místek, 738 01 

 k. ú.: Frýdek 

 p. č.: 3118, 3119, 3121/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Bc. Patrik Bystroň, Maryčky Magdonové 229, Frýdek-Místek 738 01 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Bc. Patrik Bystroň, Maryčky Magdonové 229, Frýdek-Místek 738 01 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

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

povolena 

 V rámci diplomové práce nebyla vydána žádná rozhodnutí ani opatření, na jejichž 

základě by byla stavba povolena. 

 

b) základní informace o dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována prováděcí 

dokumentace 

- Studie objektu vypracována v předmětu CH08 - Diplomový seminář 
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c) další podklady 

- katastrální mapy v digitální podobě 

- územní plány města Frýdku - Místku 

- vyjádření existence sítí od vlastníků technické infrastruktury 

- informace z inženýrsko-geologického průzkumu vrtu zpřístupněné Českou geologickou 

službou 

- vizuální prohlídka pozemku 

- povodňové mapy 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Novostavba polyfunkční budovy se nachází na pozemcích p. č. 3118, 3119, 3121/1, 

na kterých se v současné době nenachází žádný stavební objekt ani vzrostlá zeleň, 

pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a 

nádvoří. Jedná se o pozůstatky z minulých staveb, které se však dávno na pozemcích 

nenacházejí. Zpoždění v aktualizaci informací v katastru nemovitostí je pravděpodobně 

způsobeno složitostí vlastnických vztahů na pozemích. 

 

b) údaje o ochraně území 

 Pozemek se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, památkové zóně 

zvláště chráněném území ani v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Veškeré nově zbudované zpevněné plochy a střechy budou odvodněny a dešťové 

pomocí systému dešťové kanalizace budou dešťové vody odváděny do vsakovacích tunelů 

umístěných na pozemku, kde bude voda vsakována. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Navržená polyfunkční budova je v souladu s územním plánem města Frýdek - 

Místek. Dle územního plánu jsou pozemky určeny pro výstavbu občanského vybavení 

komerčního typu plošného rozsahu. Jako přípustné využití prostor jsou uvedeny stavby pro 

stravování a administrativu.  
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 Z hlediska prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou zde omezení na 

výšku hlavní římsy max. 12 m a koeficient zastavění pozemku max. 0,75. Výška hlavní 

římsy navržené budovy je 11,81 m a KZP je 0,59, takže jsou splněny oba výše zmíněné 

požadavky. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením 

 V rámci diplomové práce nebylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení 

pro navrženou stavbu. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. byly dodrženy. 

Mezi splněné požadavky patří zejména: 

- navržená stavba se nachází na plochách určených pro občanské vybavení, 

- na pozemku jsou vyřešena odstavná a parkovací stání, nakládání s odpady a vsakování 

dešťových vod, 

- navržená stavba je umístěna tak aby mohla být napojena na sítě technické infrastruktury 

a pozemní komunikace, 

- stavba ani její část nepřesahuje sousední pozemek, 

- rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací budou umístěna pod 

zem, 

- nejedná se o stavbu, u které je nutné oplocení pozemku, 

- vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 

státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 

závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 

prostředí, 

- odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 

technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Se stavbou nejsou spojeny žádné související a podmiňující investice 

 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

p. č. Výměra Druh pozemku 
Způsob 
využití 

Vlastník 
Omezení 

vlastnického práva 

3121/1 4813 ostatní plocha 
manipulační 

plocha 
GICCO a.s. v 

likvidaci 
exekuční příkaz 
zástavní právo 

3119 699 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

GICCO a.s. v 
likvidaci 

exekuční příkaz 
zástavní právo 

3118 2233 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

GICCO a.s. v 
likvidaci 

exekuční příkaz 
zástavní právo 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu polyfunkční budovy. 

 

b) účel užívání stavby 

 V prvním nadzemním podlaží objektu je navržena restaurace s veškerým zázemím. 

V druhém a třetím nadzemním podlaží objektu jsou navrženy administrativní prostory 

s oddělenými kancelářemi, jejichž rozměry lze variabilně měnit. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, památkové zóně 

zvláště chráněném území ani v záplavovém území. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. Zejména požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 

ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu 

proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu. 
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 Stavba je řešena z části jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. V prvním nadzemním podlaží je jako bezbariérový řešen prostor pro hosty. 

V druhém nadzemním podlaží je jako bezbariérová řešená jedna kancelář stejně tak 

v třetím. Výše uvedené prostory splňují požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

S ohledem na požadavky vyhlášky byly řešeny: 

- z celkového počtu 48 parkovacích míst jsou 4 řešena jako bezbariérová, 

- vstupy do objektu mají šířku dveřního křídla minimální šířky 900 mm, do výšky 400 

mm jsou chráněny proti poškození, ve výšce 800 mm a 1500 mm jsou na prosklených 

částech dveří kontrastní pruhy minimální šířky 50 mm, před vstupem do budov se 

nachází plocha min. 1500 x 1500 mm 

- dveře minimální šířky 800 mm jsou opatřeny madlem ve výšce 800 mm na straně 

opačné, než jsou závěsy, 

- v každém podlaží se nachází toalety navržené pro bezbariérové užívání, 

- rozměry výtahu, schodišť a chodeb byly řešeny s ohledem na požadavky vyhlášky 

 

 Jako bezbariérovou, lze v administrativní části udělat jakoukoliv kancelář pouhým 

přidáním madla a odstraněním prahu. V současné chvíli je takto navržena pouze kancelář 

nejbližší k výtahu. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů 

 Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů a požadavků 

vyplívajících z jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

celková plocha pozemku:  4355,0 m2 

zastavěná plocha pozemku:  590,2 m2 

parkoviště a komunikace:  1436,5 m2 

zpevněné plochy a chodníky:  552,7 m2 

zazeleněné plochy:   1775,6 m2 
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obestavěný prostor:   6808,2 m3 

 

užitná plocha:    1.NP 482, 11 m2 

     2. NP 493,00 m2 

     3. NP 493,00 m2 

 

kapacity administrativa:  21 pracovníků - 2. NP 

     21 pracovníků - 3. NP 

 

kapacity restaurace:   9 pracovníků - 1. NP 

     85 míst k sezení 

     250 jídel denně 

 

i) základní bilance stavby potřeby a spotřeby médií a hmot 

 Pro vytápění objektu a přípravu teplé vody budou zdrojem tepla dva stacionární 

plynové kotle umístěné v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. V soustavě 

bude také napojen nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody o objemu 600 l. V letním režimu 

bude v provozu pouze jeden z kotlů a v zimním režimu oba dva. 

 Chlazení objektu bude za pomocí stropních fancoilů umístěných v kancelářích a 

restauraci. 

 Celý objekt bude větrán nuceně pomocí tří vzduchotechnických jednotek 

umístěných ve dvou strojovnách. 

 Dešťové vody budou pomocí systému dešťové kanalizace odváděny do 

vsakovacích tunelů a zasakovány na pozemku. 

 

Potřeby teplé vody 

restaurace  2550 l/den  930,8 m3/rok 

administrativa  546 l/den  138,1 m3/rok 

celkem   3096 l/den  1069 m3/rok 

 Výpočet viz Příloha č. 7 - Specializace energetika 
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Potřeba vody 

Administrativa 

1 zaměstnanec  14 m3/rok  42 x 14 = 588 m3/rok 

 

Restaurace 

1 zaměstnanec  140 m3/rok  9 x 140 = 1260 m3/rok 

 

Celkem potřeba vody = 1848 m3/rok 

 

Množství vsakovaných dešťových vod 

Qvsak = 6,5 l/s 

Vsakovací plocha se vsakovacími tunely 65 m2. 

 Výpočet viz Příloha č. 8 - Další posudky, výpočty a schémata 

 

Množství přívodního a odpadního vzduchu 

restaurace:   6914 m3/h 

administrativa 1. NP : 4309 m3/h 

administrativa 2. NP : 4309 m3/h 

celkem:   15533 m3/h 

 Výpočet viz Příloha č. 7 - Specializace energetika 

 

Množství a druhy odpadů 

 Bude se jednat převážně o odpady kategorie O. Odpady z restaurace budou 

skladovány v místnosti s názvem odpadky, kde budou zamražovány a poté odváženy 

v pravidelných intervalech. Odpady z administrativních prostor budou odnášeny do 

popelnic umístěných na pozemku a také v pravidelných intervalech vyváženy. 

 

Emise CO2 

90 kg/(m2.a) 

 

Třída energetické náročnosti budovy 

 Budova dle výpočtu z programu Energie spadá do třídy A energetické náročnosti 

budovy. 

 Výpočet viz Příloha č. 7 - Specializace energetika 
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Další potřeby médií a hmot 

 Veškeré další potřeby médií a hmot viz Příloha č. 7 - Specializace energetika. 

 

j)  základní předpoklady výstavby 

 termín zahájení stavebních prací:  2/2016 

 termín dokončení stavebních prací:  8/2017 

 

k) orientační náklady stavby 

zatřídění dle JKSO:    801.8 Budovy pro obchod a společné  

      stravování 

konstrukční materiálová charakteristika: 1. svislá nosná konstrukce zděná   

      z cihel, tvárnic, bloků  

orientační cena na m3:   5 968 Kč 

obestavěný prostor:    6808,2 m3 

orientační náklady stavby:   40 700 000 Kč 

 Cenové ukazatele byly použity z roku 2014.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO01 - novostavba polyfunkční budovy 

SO02 - dešťová a splašková kanalizace 

SO03 - vodovodní přípojka 

SO04 - plynovodní přípojka 

SO05 - přípojka sdělovacích kabelů 

SO06 - přípojka NN 

SO07 - parkové úpravy, pozemní komunikace, pěší komunikace 

 

 Diplomová práce se zabývá pouze stavebním objektem SO01 - novostavba 

polyfunkční budovy. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v těsné blízkosti centra města Frýdek-Místek. Na 

pozemku se nenachází žádná stavba ani vzrostlá zeleň, pozemek je pouze porostlý trávou. 

Pozemek je rovinatý s výškovým sklonem 1° směrem na západ k řece Ostravice. 

V současné době se v části pozemku p. č. 3121/1 nachází zpevněná plocha sloužící jako 

odstavná plocha pro cca 10 osobních automobilů. Celková rozloha stavebního pozemku 

činní 4355,0 m2. 

 Na severovýchodní straně od pozemku se nachází vlakové nádraží města Frýdku - 

Místku a na severozápadní straně pozemku potom autobusové nádraží. Kolem pozemku 

vedou dvě místní komunikace p. č. 3124 a p. č. 3117/2. Veškeré inženýrské sítě probíhají 

kolem západní hranice pozemku. 

 Plocha, v které se nachází pozemek, je v současné době rozparcelována dle 

původních budov, které na ní stály. Před započnutím stavebního řízení by bylo nutné 

vypracovat geometrický plán a nechat plochu rozparcelovat podle skutečnosti. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 V okolí objektu bylo provedeno několik svislých vrtů. Pro zjištění  

inženýrsko – geologické a hydrogeologické skladby byl vybrán vrt s hloubkou 6,5 m, který 

byl proveden v roce 2004. 

 

Geologický profil 

Kvartér 

0,0 - 0,1 m hlína  humózní, navezená; geneze antropogenní 

0,1 - 0,5 m navážka písčitá, hlinitá, tmavě hnědá; geneze antropogenní; příměs: 

    kameny a cihly 

0,5 – 1,4 m navážka písčitá, hlinitá, hnědá; geneze antropogenní; příměs: valouny 

1,4 – 6,3 m štěrk  písčitý, středozrnný až hrubozrnný, lokálně balvanitý,  

    zvodnělý, hnědý; geneze fluviální 

Křída 

6,3 – 6,5 m jíl  slabě vápnitý, pevný, modrošedý 

 



23 
 

 Hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 m a jedná se o hladinu ustálenou. 

 Na základě radonových map bylo zjištěno, že se dotyčný pozemek nachází v oblasti 

s nízkým radonovým rizikem. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Kolem severovýchodní hranice vede přes pozemek do vzdálenosti 25 m ochranné 

dopravní pásmo železnice s šířkovou kótou 60m. V tomto ochranném pásmu budou 

navrženy pouze parkovací plochy. Z hlediska inženýrských sítí zasahuje na stavební 

pozemek pouze ochranné pásmo podzemního vedení optického kabelu 1,5 m, které bude 

respektováno. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území pro průtok Q10, která je rozhodující 

pro vytvoření protipovodňových opatření. Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude negativně působit na okolní stavby ani pozemky. Veškerá dešťová 

voda bude vsakována na pozemku a stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nachází pouze zpevněná parkovací plocha, která bude v průběhu 

stavby využívána a poté odstraněna a nahrazena novou parkovací plochou. Na pozemku se 

nenachází vzrostlá zeleň ani žádná stavba a tak nedojde k asanaci, demolici a kácení 

dřevin. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k 

plnění funkce lesa 

 Pozemky nejsou zahrnuty v zemědělském půdním fondu ani nedojde k záboru 

pozemků s funkcí lesa 
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h) územně technické podmínky 

 Z hlediska dopravní infrastruktury dojde k napojení stavby na místní komunikaci p. 

č. 3124 a k napojení na účelovou komunikaci p. č. 3117/2.  

 Z hlediska technické infrastruktury dojde ke zbudování přípojky vody, přípojky 

plynu, sdělovací přípojky a přípojky nízkého napětí. Veškeré sítě, od kterých budou 

zbudovány přípojky, vedou na jihozápadní straně pozemku podél komunikace p. č. 3124. 

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na kanalizační stoku, která končí na 

severozápadní straně pozemku. Přípojky budou napojeny dle napojovacích podmínek 

jednotlivých správců sítí. Průběh sítí a napojovací místa viz koordinační situace. 

 Dešťové odpadní vody budou zasakovány na pozemku 

 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Se stavbou nejsou spojeny žádné související a podmiňující investice.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 V objektu jsou navrženy dva různé provozy. V prvním nadzemním podlaží objektu 

je navržena restaurace s veškerým zázemím. V druhém a třetím nadzemním podlaží 

objektu jsou navrženy administrativní prostory s oddělenými kancelářemi, jejichž rozměry 

lze variabilně měnit. 

  

celková plocha pozemku:  4355,0 m2 

zastavěná plocha pozemku:  590,2 m2 

parkoviště a komunikace:  1436,5 m2 

zpevněné plochy a chodníky:  552,7 m2 

zazeleněné plochy:   1775,6 m2 

obestavěný prostor:   6808,2 m3 

 

užitná plocha:    1.NP 482, 11 m2 

     2. NP 493,00 m2 

     3. NP 493,00 m2 

 

kapacity administrativa:  21 pracovníků - 2. NP 
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     21 pracovníků - 3. NP 

 

kapacity restaurace:   9 pracovníků - 1. NP 

     85 míst k sezení 

     250 jídel denně 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového uspořádání 

 Navržená polyfunkční budova se nachází v blízkosti samotného centra Frýdku-

Místku. V těsné blízkosti se nachází autobusové a vlakové nádraží, které přináší objektu 

výbornou dopravní dostupnost.  

 Z hlediska prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou zde omezení na 

výšku hlavní římsy max. 12 m a koeficient zastavění pozemku max. 0,75. Výška hlavní 

římsy navržené budovy je 11,81 m a KZP je 0,59, takže jsou splněny oba výše zmíněné 

požadavky. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Tvar objektu připomíná dílek skládanek puzzle. V ustupující části se nachází hlavní 

vstup do objektu, který je tak z obou stran krytý proti povětrnostním vlivům. Kolem celého 

objektu je mezi první a druhým nadzemním podlažím vytvořena římsa přečnívající 1 m 

přes obvodovou stěnu. Římsa slouží k optickému rozbití velkých fasádních ploch 

s pravidelným uspořádáním okenních výplní a jako ochrana před deštěm u vstupů do 

objektu a na chodníku kolem budovy. Po celou výšku prvního nadzemního podlaží je 

navržena provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem s českého modřínu. Zbylá část fasády 

je pak v bílé barvě s červenými plochami imitujícími okenní otvory.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V navržené budově se nachází dva oddělené provozy. Objekt má 3 vstupy. Hlavní 

vstup se nachází na jihozápadní straně a je určen pro zaměstnance administrativy, 

zaměstnance restaurace a návštěvníky restaurace. Druhý vedlejší vstup na severovýchodní 

straně objektu je určen pro zásobování a také pro vstup zaměstnanců restaurace. Třetí 

vchod na jihovýchodní straně objektu slouží pro návštěvníky restaurace.  
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 Prvním provozem je restaurace s veškerým zázemím, která se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. V zázemí restaurace se nachází kuchyně se sklady, šatny zaměstnanců 

a technická místnost. Prostor pro hosty se pak dělí na hlavní místnost se vstupem na 

zahrádku a na salónek pro pořádání soukromých akcí. Restaurace je navržena pro 9 

zaměstnanců s kapacitou 85 míst k sezení. 

 V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází administrativní prostory, které 

jsou dispozičně identické. V těchto prostorech se nachází oddělené kanceláře, zasedací 

místnost, sklady, servrovny a kuchyňka pro zaměstnance. Toalety a sprcha se nacházejí 

uprostřed dispozice. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi jsou sádrokartonové, aby byly 

dispoziční změny podle požadavků nájemníků co nejméně technicky náročné. 

 V celé budově se nachází 4 úklidové místnosti. Dvě v prvním nadzemním podlaží, 

z nichž je jedna určena pro zázemí a druhá pod schodištěm pro prostor restaurace. 

V každém patře administrativy je pak jedna úklidová místnost. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je řešena z části jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. V prvním nadzemním podlaží je jako bezbariérový řešen prostor pro hosty. 

V druhém nadzemním podlaží je jako bezbariérová řešená jedna kancelář stejně tak 

v třetím. Výše uvedené prostory splňují požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

S ohledem na požadavky vyhlášky byly řešeny: 

- z celkového počtu 48 parkovacích míst jsou 4 řešena jako bezbariérová, 

- vstupy do objektu mají šířku dveřního křídla minimální šířky 900 mm, do výšky 400 

mm jsou chráněny proti poškození, ve výšce 800 mm a 1500 mm jsou na prosklených 

částech dveří kontrastní pruhy minimální šířky 50 mm, před vstupem do budov se 

nachází plocha min. 1500 x 1500 mm 

- dveře minimální šířky 800 mm jsou opatřeny madlem ve výšce 800 mm na straně 

opačné, než jsou závěsy, 

- v každém podlaží se nachází toalety navržené pro bezbariérové užívání, 

- rozměry výtahu, schodišť a chodeb byly řešeny s ohledem na požadavky vyhlášky 
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 Jako bezbariérovou, lze v administrativní části udělat jakoukoliv kancelář pouhým 

přidáním madla a odstraněním prahu. V současné chvíli je takto navržena pouze kancelář 

nejbližší k výtahu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba byla navržena v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami tak aby 

bylo její užívání bezpečné a neohrožovalo návštěvníky a zaměstnance. Bude zpracován 

provozní řád objektu a manuál k užívání objektu, které budou předány nájemníkům 

objektu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

 Budova má tři nadzemní podlaží. Nosný systém budovy je kombinovaný, kdy je 

železobetonová stropní deska vynášena pomocí zděných stěn z vápenopískových tvárnic a 

železobetonových sloupů. Celý objekt je zateplen pomocí vnějšího kontaktního 

zateplovacího systému mimo první nadzemní podlaží, kde je navržena provětrávaná fasáda 

s tepelnou izolací z minerální plsti. Střecha objektu je navržena jako nepochozí plochá 

jednoplášťová. Veškeré otvorové výplně na fasádě objektu jsou plastové. Vnitřní otvorové 

výplně jsou dřevěné. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce a základy 

 Před zahájením výkopových prací dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm. 

Ornice bude deponována na pozemku. Po sejmutí ornice budou vykopány rýhy pro 

základové pasy a prostor pod základovými patkami. Výkopy budou mít rozměry 

navržených základových konstrukcí. Po skončení výkopových prací dojde k vylití 

základových pasu a patek z prostého betonu C 20/25 do výšek dle výkresu základů. Do 

neztvrdlého betonu bude vložena svislá výztuž S235 průměru 12 mm ve vzdálenosti 1 metr 

od sebe. V místě patek bude vložena výztuž dle statického posudku. Po technologické 

přestávce na vytvrdnutí betonu bude vytvořeno bednění sloupů a vyzděno ztracené bednění 

nad základové pasy. Ztracené bednění bude vylito betonem C20/25. Do vzniklých figur 

mezi ztraceným bedněním se poté udělá podsyp z kamenné drtě 8-16 mm. Nad tento 

podsyp se vylije základová deska z betonu C20/25 tl. 150 mm, vyztužená KARI sítí 

150/150/4 v ose desky.  
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Izolace proti zemní vlhkosti 

 Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 

4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltový pás bude celoplošně nataven na 

penetrovaný podkladu. V první fázi budou provedeny pásy z hydroizolace pod svislé 

konstrukce. V druhé fázi před vytvořením podlahy dojde k vytvoření hydroizolační vrstvy 

v ploše. Rozdělení na dvě části je s ohledem na poškození izolace v ploše v průběhu 

probíhajících prací. Hydroizolace bude vytažena na svislé konstrukce nad terén min. 150 

mm pomocí zpětného spoje s přesahem 150 mm. V oblasti výtahové šachty bude 

provedena hydroizolační vana. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové a vnitřní stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm 

vyzděných na tenkovrstvou maltu tl. 2 mm. Nosné sloupy uvnitř dispozice jsou navrženy 

jako železobetonové C30/37 o rozměrech 300 x 300 mm. Výtahová šachta bude vyzděna 

z vápenopískových tvárnic tl. 175 mm na tenkovrstvou maltu.  

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky v celém objektu jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 115 mm na 

tenkovrstvou maltu. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou příčky oddělující 

kanceláře navrženy jako sádrokartonové tl. 125 mm. Sádrokartonová příčka se skládá 

z dvou sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, které jsou uchyceny do hliníkových CW 

profilů. Do mezery mezi deskami je vložena akustická minerální izolace tl. 60 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržená jako železobetonová deska tl. 200 mm. Stropní 

deska je bodově podepřena sloupy a liniově stěnami. Stropní deska bude uložena na celou 

šířku stěny, nad kterou bude v místě uložení desky na nosné stěny vytvořen pozední věnec 

do výšky stropní desky. 

 Překlady otvorů v nosných stěnách budou vápenopískové o rozměrech 240 x 240 

mm. Překlady otvorů ve vápenocementových příčkách budou vápenopískové o rozměrech 

115 x 240 mm. Překlady otvorů v sádrokartonových příčkách budou z hliníkových R-UW 

profilů 40/100/40 mm. V místě, kde svým uložením nebo výškou nebylo vhodné použít 

vápenopískový překlad, byly využity překlady z ocelových IPE nosníků výšky 120 mm. 
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Podhled 

 V celém objektu je navržen demontovatelný podhled se sádrokartonovými deskami 

tl. 10 mm vloženými do kovového roštu. 

 

Střecha 

 Nosnou část střechy tvoří železobetonový strop 3. NP. Na železobetonovou stropní 

desku opatřenou penetrací bude bodově natavena parotěsnící a provizorní vodotěsnící 

vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z AL fólie tl. 4mm, která bude 

tvořít expanzní vrstvu pro prostupující vodní páry. Tepelně izolační vrstva a spádová 

vrstva bude tvořena z EPS desek, které jsou mezi sebou a k podkladu lepeny pomocí PUR 

lepidla. Na spádovou vrstvu ve sklonu 3% bude přilepena první vodotěsnící vrstva ze 

samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

tl. 3 mm. Na první vodotěsnící vrstvu bude celoplošně natavena druhá vodotěsnící vrstva 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z polyesterové rohože tl. 4,5mm. Na 

vrchním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. V místě, kde bude 

probíhat údržba bude nataven ještě jeden asfaltový pás jako ochrana před poškozením. 

Asfaltové pásy budou mezi sebou nataveny s příčným spojem min. 100 mm a s podélným 

spojem min. 80 mm. 

 

Římsa 

 Vodotěsnící vrstva bude tvořena z drážkové krytiny z titanzinkového plechu tl. 0,6 

mm, který bude kotven skrze nerezové ocelové příponky do OSB desky tl. 22 mm. Nosná 

konstrukce římsy bude tvořena pomocí dřevěných fošen 40 x 120 mm, které budou ve 

spádu 13%. Do obvodových stěn bude nosná konstrukce kotvena pomocí dvojice 

ocelových úhelníků 110x40x2 mm pomocí samořezných šroubů do betonu. Mezi sebou 

budou pak dřevěné prvky kotveny pomocí ocelových vrutů skrze ocelové děrované desky. 

Zespoda bude římsa podbita pomocí hladké cementotřískové desky. 

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. 

K zabránění elektrolytické korozi je nutné zabránit kontaktu titanzinkových plechů s mědí, 

ocelí, konstrukcemi s cementovým pojivem, sádrovým nebo vápenným. Z tohoto důvodu 

jsou v místech kontaktu parapetního plechu s ostěním navrženy plastové krytky. 
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Zámečnické výrobky 

 Zámečnické prvky jako je schodišťové madlo a zábradlí jsou navrženy z nerezové 

oceli. 

 

Povrchové úpravy 

 Na fasádě jsou navrženy tři druhy povrchových úprav. Dekorační soklová omítka 

ze střednězrněného marmolitu do výšky 270 mm nad terén. Do výšky římsy bude pak 

fasáda prvního nadzemního podlaží opatřena provětrávanou fasádou, kde bude pohledová 

vrstva z dřevěných desek z českého modřínu. Zbylá fasáda bude opatřena minerální 

tenkovrstvou omítkou v bílé barvě. 

 Vnitřní omítky budou provedeny z jádrové omítky, která poslouží jako spojovací 

můstek a s jednovrstvé vápenocementové omítky. SDK příčky budou opatřeny pouze 

malířským nátěrem. 

 

Obklady 

 Budou provedeny z keramických dlaždic tl. 10mm o rozměrech 600 x 600 mm, 

které budou přilepeny pomocí cementového lepidla tl. 4 mm na penetrovaný podklad. Mezi 

dlaždicemi bude provedena spára tl. 2 mm vyplněna spárovací hmotou. 

 Ve vlhkých prostorech musí být pod lepící vrstvu z cementového lepidla doplněna 

hydroizolační vrstva z povlakové hydroizolace. 

 

Podlahy 

1.NP 

 V prvním nadzemním podlaží bude na hydroizolační vrstvu položena tepelná 

izolace EPS permietr tl. 200 mm. Na tuto tepelnou izolaci bude položena separační vrstva 

z PE fólie, která zabrání kontaktu roznášecí betonové mazaniny s izolací. Betonová 

mazanina tl. 60 mm bude vyztužena pomocí KARI sítě 150/150/4 mm v ose desky. 

V celém prvním nadzemním podlaží je jako nášlapná vrstva navržena keramická dlažba o 

rozměru 600 x 600 mm přilepena pomocí cementového lepidla na penetrovaný podklad. 

 

2.NP, 3. NP 

 Na nosnou konstrukci stropu bude položena zvoková a tepelná izolace 

z elastifikovaných EPS desek tl. 30 mm. Na tuto izolaci bude položena separační vrstva 

z PE fólie, která zabrání kontaktu roznášecí betonové mazaniny tl. 64 mm s izolací. 
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V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy dvě varianty nášlapných vrstev. 

První varianta s keramickou dlažbou 600 x 600 mm přilepenou pomocí cementového 

lepidla na penetrovaný podklad. Druhá varianta se zátěžovým kobercem přilepeným 

pomocí disperzního lepidla na penetrovaný podklad. Rozdíl ve výškách nášlapných vrstev 

bude dorovnán pomocí tloušťky roznášecí betonové mazaniny. 

 

Výplně otvorů 

 Veškeré otvorové výplně na fasádě jsou navrženy jako plastové s izolačním 

trojsklem. Součinitel prostupu celým oknem Uw = 0,72-0,73 W/m2.K, součinitel prostupu 

dveřmi Uw = 0,90-0,92 W/m2.K. Vnitřní otvorové výplně jsou navrženy jako dřevěné. 

 

Zpevněné plochy 

 Nášlapná vrstva pochozích zpevněných ploch je navržena jako zámková dlažba 600 

x 600 x 62 mm, uložena do vrstvy jemné kamenné drtě frakce 2/4 - 4/8 mm. Podkladní 

nosná vrstva bude vytvořena pomocí kamenné drtě frakce 8/16-16/32 mm. Zemina bude 

zhutněna po 150 mm vrstvách na modul přetvárnosti min. 30 Mpa. 

 Pojízdná vrstva pojízdných zpevněných ploch je navržena jako velkoformátová 

dlažba 800 x 800 x 100 mm, uložena do vrstvy kamenné drtě frakce 4/8 mm. Podkladní 

nosná vrstva bude vytvořena pomocí kamenné drtě frakce16/32-32/64 mm. Pod tuto vrstvu 

bude provedena ochranná vrstva ze směsi kamenné drtě frakce 0-32 mm. Zemina bude 

zhutněna po 150 mm vrstvách na modul přetvárnosti min. 45 Mpa. 

 

Schodiště 

 Schodiště v objektu je navržené jako železobetonové deskové uložené na vnitřních 

nosných stěnách. Od výtahové šachty je schodiště odděleno pomocí 10 mm minerální vaty 

proti vznikajícím vibracím z výtahu. 

 

Výtah 

 Výtah v objektu je navržený bez strojovny pro 8 osob s nosností 630 kg. Vrchní 

přejezd výtahu je 3320 mm, což je minimální vzdálenost od podlahy 3. NP po strop. 

Skutečný rozměr je 3390 mm. Typ výtahu GEN2 Comfort od společnosti Otis. Kabina 

výtahu má vnitřní rozměry 1100 x 1400 mm. Výška kabiny 2100 mm s výškou dveří 2000 
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mm. Konstrukce výtahu je ke stěnám výtahové šachty kotvena pomocí ocelových nosných 

profilů. Výtahová šachta je odvětrána v nejvyšším podlaží pomocí odvětrávacího komínku. 

 

Komín 

 Komín pro odvod spalin z plynových kotlů je navržen jako dvousložkový ze 

sendvičové tvárnice. Vnější rozměr 360 x 360 mm, komínová vložka průměr 160 mm. 

Komín bude kotven do základu v rozích tvarovek a do stropní konstrukce pomocí výztuže 

průměru 8 mm. Dilatace od stropní konstrukce bude provedena pomocí 30 mm nehořlavé 

minerální vaty. 

 

Bleskosvod 

 Na střeše objektu bude umístěný bleskosvod, který je uzemněn do FeZn zemnících 

pásků, které budou vloženy na dně výkopů základů pod základové pásy. Maximální 

vzdálenost svislých částí bleskosvodu nesmí přesáhnout 25 m. 

 

Rozvody 

 Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z PP-HT. Odpadní potrubí, které 

bude vedeno v zemi je navrženo z PVC – KG. Veškeré rozvody dešťové kanalizace budou 

provedeny z PVC-KG. Rozvody vody jsou navrženy z PPR, PN 20. Vodovodní přípojka 

navržena z potrubí HDPE 100 SDR. Plynovodní přípojka navržena z HDPE 100 SDR 11. 

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny z mědi. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba bude navržena a provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání, nemohly způsobit zřícení stavby 

nebo její části, nepřípustné kmitání nebo přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 

instalovaného vybavení, porušení stavby v míře nepřiměřené původní příčině jako výbuch, 

náraz apod. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Pro vytápění objektu a přípravu teplé vody budou zdrojem tepla dva stacionární 

plynové kotle umístěné v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. V soustavě 
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bude také napojen nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody o objemu 600 l. V letním režimu 

bude v provozu pouze jeden z kotlů a v zimním režimu oba dva. 

 Chlazení objektu bude za pomocí stropních fancoilů umístěných v kancelářích a 

restauraci. 

 Celý objekt bude větrán nuceně pomocí tří vzduchotechnických jednotek 

umístěných ve dvou strojovnách. Účinnost rekuperace 70 %, 1 x jednotka Duplex Basic 

8100 - 8600 m3/h pro kuchyň a restauraci, 2 x jednotka Duplex Basic 5400 - 5740 m3/h pro 

administrativu. 

 Dešťové odpadní vody budou pomocí systému dešťové kanalizace odváděny do 

vsakovacích tunelů a zasakovány na pozemku. 

 Splaškové odpadní vody budou odváděny od zařizovacích předmětů skrze 

připojovací potrubí se zápachovými uzávěrkami do svodných potrubí umístěných ve třech 

instalačních šachtách. Svodné potrubí bude navazovat na ležatou kanalizaci, která bude 

napojena na kanalizační přípojku a následně do jednotné splaškové kanalizace. Každé 

svodné potrubí je odvětráno na střechu skrze odvětrací komínky. Připojovací potrubí jsou 

vedeny v předstěnách nebo příčkách. 

 

 Potřeby energií pro daný objekt viz příloha č. 7 - Specializace energetika  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- 2 x plynový stacionární kotel 

- zásobník teplé vody o objemu 600 l 

- fancoily 

- 2 x jednotka Duplex Basic 5400 - 5740 m3/h pro administrativu 

- 1 x jednotka Duplex Basic 8100 - 8600 m3/h pro kuchyň a restauraci 

- výtah bez strojovny Gen2 od společnosti OTIS 

- zařízení kuchyně, jehož návrh nebyl řešen v rámci diplomové práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 

Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN, 73 0833, 

ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. Podrobně řešeno v samostatné příloze viz 

příloha č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 

 Jednotlivá kritéria tepelně technického hodnocení byla splněna na základě 

požadavků norem, vyhlášek a zákonů platných ke dni zpracování. Podrobně řešeno v 

samostatné příloze viz složka č. 6 Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost stavby 

 Budova dle výpočtu z programu Energie spadá do třídy A energetické náročnosti 

budovy.  

 

Měrná potřeba tepla na vytápění:    15 kWh/(m2.a) 

Měrná neobnovitelná primární energie:   267 kWh/(m2.a) 

Měrná celková primární energie:    280 kWh/(m2.a) 

 

Podrobně řešeno v samostatné příloze viz příloha č. 7 - Specializace energetika 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Navržená stavba neobsahuje alternativní zdroje energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

a) zásady řešení parametrů stavby 

Větrání 

 Větrání objektu je navrženo jako nucené větrání, které zajišťují 3 vzduchotechnické 

jednotky umístěné ve strojovnách. Výpočet minimálního množství větracího vzduchu dle 

platných vyhlášek a norem, pro jednotlivé místnosti viz příloha č. 7 - Specializace 

energetika 

 

Vytápění 

 Vytápění objektu je pomocí deskových otopných těles umístěných v jednotlivých 

místnostech. Jako zdroj tepla budou sloužit dva stacionární plynové kotle. 

 

Osvětlení a oslunění 
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 V místnostech je navrženo sdružené osvětlení. V prostorech s trvalým pobytem 

osob byly pro IV třídu zrakových činností dodrženy minimální požadavky na hodnotu 

činitele denní osvětlenosti 0,5 % a na rovnoměrnost denního osvětlení, která nemá být 

menší než 0,2. K osvětlení budou použity trubicové zářivky. Výpočet osvětlení viz příloha 

č. 6 - Stavební fyzika 

 Na prostory restaurace a administrativy, které se nachází v polyfunkční budově, 

nejsou kladeny žádné normativní požadavky z hlediska proslunění a oslunění. 

 

Chlazení 

 Chlazení v letních měsících bude zajišťováno pomocí stropních fancoilů 

umístěných v kancelářích a v restauraci. 

  

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze stavební 

činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. Pro zajištění 

těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové stroje s méně 

opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie použít menší 

mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné mechanizace na 

denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

 

Prašnost 

 Ochrana okolí před zvýšenou prašností bude zajištěna dodržením základních 

pravidel. Sypké materiály budou zakryty plachtami, vnitrostaveništní komunikace budou 

zpevněny a v případě dlouhodobého sucha, bude staveniště zkrápěno vodou. 

 

Ochrana čistoty veřejných komunikací 

 Dopravní prostředky budou před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny tak, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace. V případě znečištění dojde očištění této 

komunikace zhotovitelem. 
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavební mechanizace 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které splňují 

emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení úniků 

oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. V případě 

znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochranu před pronikáním radonu z podloží tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás 

natavený na penetrovaný podklad. Stavba leží v oblasti s nízkým radonovým rizikem a tak 

není nutné provádět další protiradonová opatření.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalací. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Vzhledem k poloze objektu a provozu na přilehlých komunikacích se technická 

seismicita netýká tohoto objektu. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Hladiny hluku v interiéru budou v souladu s hygienickými limity dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navržené 

konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532:2010 pro obvodové 

pláště, mezi místnostmi v budovách a na neprůzvučnost oken a dveří. Podrobně řešeno 

v samostatné příloze č. 6 - stavební fyzika. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území pro průtok Q10, která je rozhodující 

pro vytvoření protipovodňových opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

SO02 - dešťová a splašková kanalizace 

 Dešťová voda bude odváděna pomocí dešťové kanalizace z PVC-KG do 

vsakovacích tunelů a zasakována na pozemku. Splašková přípojka z PVC-KG bude 

napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 200 PP. Minimální krytí pod volným 

terénem 1,0 m.  

 

SO03 - vodovodní přípojka 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod s pitnou vodou DN 100 

GGG, který vede kolem západní hranice pozemku. Napojení bude provedeno, pomocí 

navrtávacího pásu HAWLE. Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 

SDR. Vodoměrná sestava bude umístěna v plastové vodoměrné šachtě 1200 x 900 mm. 

Minimální krytí pod volným terénem 1,5 m. V místě pod vozovkou bude vodovodní 

přípojka umístěna v chráničce. 

 

SO04 - plynovodní přípojka 

 Plynovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 SDR 11 a napojena na stávající 

nízkotlaký plynovod. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v betonovém sloupku na hranici 

pozemku. Minimální krytí pod volným terénem 0,8 m. V místě pod vozovkou bude 

plynovodní přípojka umístěna v chráničce. 

 

SO05 - přípojka sdělovacích kabelů 

 Vedení sdělovacích kabelů bude zakončeno v technické místnosti. Minimální krytí 

pod volným terénem 0,6 m. 

 

SO06 - přípojka NN 

 Přípojka NN bude přivedena na stavební pozemek ze stávajícího nadzemního 

vedení NN do 1 kV. Plastová elektroměrná rozvodná skříň bude umístěna v nově 

zbudované HDS v betonovém sloupku na hranici pozemku. Minimální krytí pod volným 

terénem 0,7 m. V místě pod vozovkou bude vodovodní přípojka umístěna v chráničce. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- kanalizační přípojka  25,5 m 

- vodovodní přípojka  55,7 m 

- plynovodní přípojka  55,9 m 

- přípojka NN   54,2 m 

- přípojka sdělovacích kabelů 46,8 m 

 Uvedené rozměry jsou pouze orientační. Podrobné řešení přípojek nebylo řešeno 

v rámci diplomové práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Kolem pozemku vedou z obou stran místní komunikace. Na západní straně místní 

komunikace p. č. 3124 a na východní straně účelová komunikace p. č. 3117/2. Nově 

zřízené pojízdné plochy na pozemku budou ohraničeny betonovými obrubníky. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Objekt bude napojen na obě stávající komunikace pomocí nájezdových obrubníků 

15/120/250 mm. U obou napojení budou dodrženy rozhledové poměry dle ČSN 736102. 

 

c) doprava v klidu 

 Parkovací stání je navrženo jako venkovní u objektu. Výpočet požadovaného počtu 

parkovacích míst dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 

  

administrativa 

Celkem kancelářská plocha:    448 m2 (2. NP 224 m2, 3. NP 224 m2) 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  35 m2 

Celkový počet stání:    13 parkovacích stání 

Krátkodobých (20 %)    3 parkovací stání 

Dlouhodobých: (80 %)   10 parkovacích stání 

 

restaurace 

Celkem plocha pro hosty:    175 m2 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  5 m2 
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Celkový počet stání:    35 parkovacích stání 

Krátkodobých (70 %)    25 parkovací stání 

Dlouhodobých: (30 %)   10 parkovacích stání 

 

 Celkem je u objektu navrženo 48 parkovacích míst. Z celkového počtu 48 

parkovacích míst jsou 4 parkovací místa navržená jako bezbariérová, což je o 1 parkovací 

místo větší počet než požadovaný počet z celkových parkovacích míst dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, § 4. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 K objektu budou přivedeny dva chodníky. Ze západní strany bude chodník 

k objektu navazovat na stávající chodník, ke kterému bude zřízen nový přechod pro chodce 

přes místní komunikaci p. č. 3124. Z východní strany bude nově zbudovaný chodník 

navazovat na stávající chodník. Řešení tohoto chodníku je s ohledem na maximální 

bezpečnost pěších a tak zabírá na parkovišti dvě parkovací místa, aby se co nejvíce zkrátila 

vzdálenost, kterou je nutné překonat pro přechod parkoviště. 

 V rámci novostavby nebyly navrženy žádné cyklistické stezky. U hlavního vstupu 

do objektu bude umístěn stojan na kola.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Dojde pouze k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a k jejímu následnému rozhrnutí 

po ukončení stavebních prací. Vytěžená zeminy ze základů bude odvezena na skládku. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Navržená je výsadba dvanácti nových stromů. Umístění viz koordinační situace. 

Bude se jednat o javory babyka. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nebudou realizována žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze stavební 

činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. Pro zajištění 

těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové stroje s méně 

opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie použít menší 

mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné mechanizace na 

denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

 

Ovzduší a půda 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které splňují 

emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení úniků 

oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. V případě 

znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

Odpady 

 V průběhu výstavby je zhotovitel povinen nakládat s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou kategorizovány a bude zvolen způsob 

jejich likvidace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 Během provozování objektu nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 

 

Voda 

 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a 

podzemních vod. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Pozemek je veden v územním plánu jako zastavitelná plocha, nenachází se na něm 

žádná vzrostlá zeleň, lesy ani žádné přírodní biokoridory a ochranná pásma a tak stavba 

nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a nedojde k porušení funkcí a vazeb v 

krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá posuzování v řízení EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrhovaná žádná nová ochranná bezpečnostní pásma mimo ochranná 

pásma nově zbudovaných přípojek technické infrastruktury. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Charakter stavby se nedotýká zájmů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Zásobování stavebním materiálem bude probíhat kontinuálně, dle aktuálních potřeb 

stavby. Většina stavebního materiálu bude skladována na pozemku. Při výstavbě bude 

staveniště oploceno a označeno s cedulemi s upozorněním zákazu vstupu. Pro pracovníky 

bude zajištěna denní místnost s možnosti uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, 

lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu či nehody. V prostoru staveniště bude umístěno 

chemické WC pro pracovníky. Hlavní příjezd na staveniště bude z místní komunikace p.č. 

3124 nebo pomocí místní komunikace p.č. 3117/2. Před zahájením výkopových prací bude 

provedena přípojka NN a vodovodní přípojka. Přípojka nízkého napětí bude ukončena  v 

HDS a odtud bude dále rozváděn proud do staveništních rozvaděčů. Přípojka vody bude 

ukončena ve vodoměrné šachtě a odtud dále rozváděna na staveniště. 
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b) odvodnění staveniště 

V případě výskytu vody ve stavební jámě dojde k odvodnění jámy pomocí systému drénů a 

sběrných studní s následným odčerpáváním mimo staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na místní komunikaci p. č. 3124 a místní komunikaci p. 

č. 3117/2. Z hlediska technické infrastruktury bude před zahájením prací zřízena přípojka 

NN zakončená v HDS a přípojka vody zakončená ve vodoměrné šachtě. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 V průběhu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti, zvýšení hluku a 

zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích. Zhotovitel zajistí provádění stavby 

tak, aby měla co nejmenší vliv na okolní stavby a pozemky. Po celou dobu stavebních 

prací bude zachován účel užívání okolních budov. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

 Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň a ani žádná stavba, a tak nedojde 

k asanaci, demolici a kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Veškeré stavební práce a skladování materiálu bude probíhat na stavebním 

pozemku. K dočasným záborům dojde pouze v případě provádění nových přípojek. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Dojde k určení druhu, kategorizaci odpadů a evidenci s určením způsobu likvidace 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 294/2005 Sb. Ministerstva 

životního prostředí o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu. 

 

Kód odpadu Druh odpadu Kat. 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly O 
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15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 02 03 Absorpční činidla, ochranné oděvy  O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 Odpady vzniklé při výstavbě budou skladovány na skládku nebo předány 

oprávněným subjektům k jejich likvidaci. Odpady vzniklé provozem budou skladovány na 

místě k tomu určených a odváženy v pravidelných časových intervalech. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Sejmutá ornice v tl. 200 mm bude deponována na pozemku. Zemina z výkopů 

základových pasů bude použita na obsypání ztraceného bednění a zbytek bude odvezen na 

skládku k dalšímu využití. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze stavební 

činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. Pro zajištění 

těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové stroje s méně 

opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie použít menší 

mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné mechanizace na 

denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

 

Ovzduší a půda 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které splňují 

emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení úniků 

oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. V případě 

znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

Odpady 

 V průběhu výstavby je zhotovitel povinen nakládat s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou kategorizovány a bude zvolen způsob 

jejich likvidace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 Během provozování objektu nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 

 

Voda 

 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a 

podzemních vod. 

 

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Zhotovitel zajistí, aby po dobu výstavby byla zajištěna a dodržována bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci na staveništi. Všichni pracovníci budou informováni 

o možných rizicích vznikajících při provádění stavby, seznámení s bezpečnostními 

předpisy, budou poučeni o pohybu na staveništi, o manipulaci s materiálem, nářadím, 
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mechanizací a dalším nářadím. Všichni zaměstnanci budou proškoleni BOZP. Je nutné 

zajistit, aby byly dodržovány tyto zákony a vyhlášky: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

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

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

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

 Nedojde k dotčení okolních staveb. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Staveniště bude oploceno a bude označeno cedulemi s upozorněním zákazu vstupu. 

Hlavní příjezd na staveniště bude z místní komunikace p.č. 3124, u které nedojde 

výstavbou k výraznému navýšení provozu. Staveništní komunikace budou zpevněny a 

v případě vysoké prašnosti zkrápěny vodou. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Postup prací bude probíhat kontinuálně podle předepsaných postupů. Budou 

dodrženy technologické přestávky a přestávky pro pracovníky. Počet pracovníků 

a jejich proškolení zajistí zhotovitel. Stavební úpravy budou probíhat standartním 

postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních opatření. 

 

termín zahájení stavebních prací:  2/2016 

termín dokončení stavebních prací:  8/2017 
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D Dokumentace objektů 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, a) Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 V objektu jsou navrženy dva různé provozy. V prvním nadzemním podlaží objektu 

je navržena restaurace s veškerým zázemím. V druhém a třetím nadzemním podlaží 

objektu jsou navrženy administrativní prostory s oddělenými kancelářemi, jejichž rozměry 

lze variabilně měnit. 

 

Kapacitní údaje  

celková plocha pozemku:  4355,0 m2 

zastavěná plocha pozemku:  590,2 m2 

parkoviště a komunikace:  1436,5 m2 

zpevněné plochy a chodníky:  552,7 m2 

zazeleněné plochy:   1775,6 m2 

obestavěný prostor:   6808,2 m3 

 

užitná plocha:    1.NP 482, 11 m2 

     2. NP 493,00 m2 

     3. NP 493,00 m2 

 

kapacity administrativa:  21 pracovníků - 2. NP 

     21 pracovníků - 3. NP 

 

kapacity restaurace:   9 pracovníků - 1. NP 

     85 míst k sezení 

     250 jídel denně 

 

Parkoviště 

  

administrativa 

Celkem kancelářská plocha:    448 m2 (2. NP 224 m2, 3. NP 224 m2) 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  35 m2 



47 
 

Celkový počet stání:    13 parkovacích stání 

Krátkodobých (20 %)    3 parkovací stání 

Dlouhodobých: (80 %)   10 parkovacích stání 

 

restaurace 

Celkem plocha pro hosty:    175 m2 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  5 m2 

Celkový počet stání:    35 parkovacích stání 

Krátkodobých (70 %)    25 parkovací stání 

Dlouhodobých: (30 %)   10 parkovacích stání 

 

 Celkem je u objektu navrženo 48 parkovacích míst. Z celkového počtu 48 

parkovacích míst jsou 4 parkovací místa navržená jako bezbariérová, což je o 1 parkovací 

místo větší počet než požadovaný počet z celkových parkovacích míst dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, § 4. 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Tvar objektu připomíná dílek skládanek puzzle. V ustupující části se nachází hlavní 

vstup do objektu, který je tak z obou stran krytý proti povětrnostním vlivům. Kolem celého 

objektu je mezi první a druhým nadzemním podlažím vytvořena římsa přečnívající 1 m 

přes obvodovou stěnu. Římsa slouží k optickému rozbití velkých fasádních ploch 

s pravidelným uspořádáním okenních výplní a jako ochrana před deštěm u vstupů do 

objektu a na chodníku kolem budovy. Po celou výšku prvního nadzemního podlaží je 

navržena provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem s českého modřínu. Zbylá část fasády 

je pak v bílé barvě s červenými plochami imitujícími okenní otvory. 

 Na hlavní vstup objektu navazuje vstupní hala se schodištěm výtahem a vstupy do 

zázemí restaurace prostoru pro hosty. V zázemí restaurace se nachází kuchyň 

s navazujícími prostory na přípravu jako čistá příprava hrubá příprava a mytí nádobí. Dále 

se zde nachází sklady, šatny pro zaměstnance úklidová místnost, prostor pro skladování 

odpadků a technická místnost, která je společná pro celý objekt. Prostor pro hosty je 

oddělen na hlavní prostor se vstupem na zahrádku a salónek pro pořádání soukromých 

akcí. Hygienické prostory pro hosty jsou přístupné z chodby, která navazuje na prostor pro 

hosty. 
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 Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou dispozičně totožná. Na halu navazuje vstup do 

podlaží. Uprostřed kancelářského bloku se nachází hygienické prostory a úklidová 

místnost. Prostor po stranách budovy je pak navržen pro oddělené kanceláře, zasedací 

místnost sklady a servrovnu. Na severovýchodní straně se pak nachází kuchyňka pro 

zaměstnance a strojovna vzduchotechniky. Oddělení jednotlivých kanceláří je navrženo ze 

sádrokartonových příček, aby náročnost zásahů do dispozičního řešení budoucích 

nájemníků byla co nejmenší. 

 Stavba je řešena z části jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. V prvním nadzemním podlaží je jako bezbariérový řešen prostor pro hosty. 

V druhém nadzemním podlaží je jako bezbariérová řešená jedna kancelář stejně tak 

v třetím. Výše uvedené prostory splňují požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

S ohledem na požadavky vyhlášky byly řešeny: 

- z celkového počtu 48 parkovacích míst jsou 4 řešena jako bezbariérová, 

- vstupy do objektu mají šířku dveřního křídla minimální šířky 900 mm, do výšky 400 

mm jsou chráněny proti poškození, ve výšce 800 mm a 1500 mm jsou na prosklených 

částech dveří kontrastní pruhy minimální šířky 50 mm, před vstupem do budov se 

nachází plocha min. 1500 x 1500 mm 

- dveře minimální šířky 800 mm jsou opatřeny madlem ve výšce 800 mm na straně 

opačné, než jsou závěsy, 

- v každém podlaží se nachází toalety navržené pro bezbariérové užívání, 

- rozměry výtahu, schodišť a chodeb byly řešeny s ohledem na požadavky vyhlášky 

 

 Jako bezbariérovou, lze v administrativní části udělat jakoukoliv kancelář pouhým 

přidáním madla a odstraněním prahu. V současné chvíli je takto navržena pouze kancelář 

nejbližší k výtahu. 

 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V navržené budově se nachází dva oddělené provozy. Objekt má 3 vstupy. Hlavní 

vstup se nachází na jihozápadní straně a je určen pro zaměstnance administrativy, 

zaměstnance restaurace a návštěvníky restaurace. Druhý vedlejší vstup na severovýchodní 

straně objektu je určen pro zásobování a také pro vstup zaměstnanců restaurace. Třetí 

vchod na jihovýchodní straně objektu slouží pro návštěvníky restaurace.  



49 
 

 Prvním provozem je restaurace s veškerým zázemím, která se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. V zázemí restaurace se nachází kuchyně se sklady, šatny zaměstnanců 

a technická místnost. Prostor pro hosty se pak dělí na hlavní místnost se vstupem na 

zahrádku a na salónek pro pořádání soukromých akcí. Restaurace je navržena pro 9 

zaměstnanců s kapacitou 85 míst k sezení. 

 V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází administrativní prostory, které 

jsou dispozičně identické. V těchto prostorech se nachází oddělené kanceláře, zasedací 

místnost, sklady, servrovny a kuchyňka pro zaměstnance. Toalety a sprcha se nacházejí 

uprostřed dispozice. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi jsou sádrokartonové, aby byly 

dispoziční změny podle požadavků nájemníků co nejméně technicky náročné. 

 V celé budově se nachází 4 úklidové místnosti. Dvě v prvním nadzemním podlaží, 

z nichž je jedna určena pro zázemí a druhá pod schodištěm pro prostor restaurace. 

V každém patře administrativy je pak jedna úklidová místnost. 

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Výkopové práce a základy 

 Před zahájením výkopových prací dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm. 

Ornice bude deponována na pozemku. Po sejmutí ornice budou vykopány rýhy pro 

základové pasy a prostor pod základovými patkami. Výkopy budou mít rozměry 

navržených základových konstrukcí. Po skončení výkopových prací dojde k vylití 

základových pasu a patek z prostého betonu C 20/25 do výšek dle výkresu základů. Do 

neztvrdlého betonu bude vložena svislá výztuž S235 průměru 12 mm ve vzdálenosti 1 metr 

od sebe. V místě patek bude vložena výztuž dle statického posudku. Po technologické 

přestávce na vytvrdnutí betonu bude vytvořeno bednění sloupů a vyzděno ztracené bednění 

nad základové pasy. Ztracené bednění bude vylito betonem C20/25. Do vzniklých figur 

mezi ztraceným bedněním se poté udělá podsyp z kamenné drtě 8-16 mm. Nad tento 

podsyp se vylije základová deska z betonu C20/25 tl. 150 mm, vyztužená KARI sítí 

150/150/4 v ose desky.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 

4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltový pás bude celoplošně nataven na 

penetrovaný podkladu. V první fázi budou provedeny pásy z hydroizolace pod svislé 

konstrukce. V druhé fázi před vytvořením podlahy dojde k vytvoření hydroizolační vrstvy 
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v ploše. Rozdělení na dvě části je s ohledem na poškození izolace v ploše v průběhu 

probíhajících prací. Hydroizolace bude vytažena na svislé konstrukce nad terén min. 150 

mm pomocí zpětného spoje s přesahem 150 mm. V oblasti výtahové šachty bude 

provedena hydroizolační vana. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové a vnitřní stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm 

vyzděných na tenkovrstvou maltu tl. 2 mm. Nosné sloupy uvnitř dispozice jsou navrženy 

jako železobetonové C30/37 o rozměrech 300 x 300 mm. Výtahová šachta bude vyzděna 

z vápenopískových tvárnic tl. 175 mm na tenkovrstvou maltu.  

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky v celém objektu jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 115 mm na 

tenkovrstvou maltu. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou příčky oddělující 

kanceláře navrženy jako sádrokartonové tl. 125 mm. Sádrokartonová příčka se skládá 

z dvou sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, které jsou uchyceny do hliníkových CW 

profilů. Do mezery mezi deskami je vložena akustická minerální izolace tl. 60 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržená jako železobetonová deska tl. 200 mm. Stropní 

deska je bodově podepřena sloupy a liniově stěnami. Stropní deska bude uložena na celou 

šířku stěny, nad kterou bude v místě uložení desky na nosné stěny vytvořen pozední věnec 

do výšky stropní desky. 

 Překlady otvorů v nosných stěnách budou vápenopískové o rozměrech 240 x 240 

mm. Překlady otvorů ve vápenocementových příčkách budou vápenopískové o rozměrech 

115 x 240 mm. Překlady otvorů v sádrokartonových příčkách budou z hliníkových R-UW 

profilů 40/100/40 mm. V místě, kde svým uložením nebo výškou nebylo vhodné použít 

vápenopískový překlad, byly využity překlady z ocelových IPE nosníků výšky 120 mm. 

 

Podhled 

 V celém objektu je navržen demontovatelný podhled se sádrokartonovými deskami 

tl. 10 mm vloženými do kovového roštu. 
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Střecha 

 Nosnou část střechy tvoří železobetonový strop 3. NP. Na železobetonovou stropní 

desku opatřenou penetrací bude bodově natavena parotěsnící a provizorní vodotěsnící 

vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z AL fólie tl. 4mm, která bude 

tvořít expanzní vrstvu pro prostupující vodní páry. Tepelně izolační vrstva a spádová 

vrstva bude tvořena z EPS desek, které jsou mezi sebou a k podkladu lepeny pomocí PUR 

lepidla. Na spádovou vrstvu ve sklonu 3% bude přilepena první vodotěsnící vrstva ze 

samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

tl. 3 mm. Na první vodotěsnící vrstvu bude celoplošně natavena druhá vodotěsnící vrstva 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z polyesterové rohože tl. 4,5mm. Na 

vrchním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. V místě, kde bude 

probíhat údržba bude nataven ještě jeden asfaltový pás jako ochrana před poškozením. 

Asfaltové pásy budou mezi sebou nataveny s příčným spojem min. 100 mm a s podélným 

spojem min. 80 mm. 

 

Římsa 

 Vodotěsnící vrstva bude tvořena z drážkové krytiny z titanzinkového plechu tl. 0,6 

mm, který bude kotven skrze nerezové ocelové příponky do OSB desky tl. 22 mm. Nosná 

konstrukce římsy bude tvořena pomocí dřevěných fošen 40 x 120 mm, které budou ve 

spádu 13%. Do obvodových stěn bude nosná konstrukce kotvena pomocí dvojice 

ocelových úhelníků 110x40x2 mm pomocí samořezných šroubů do betonu. Mezi sebou 

budou pak dřevěné prvky kotveny pomocí ocelových vrutů skrze ocelové děrované desky. 

Zespoda bude římsa podbita pomocí hladké cementotřískové desky. 

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. 

K zabránění elektrolytické korozi je nutné zabránit kontaktu titanzinkových plechů s mědí, 

ocelí, konstrukcemi s cementovým pojivem, sádrovým nebo vápenným. Z tohoto důvodu 

jsou v místech kontaktu parapetního plechu s ostěním navrženy plastové krytky. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické prvky jako je schodišťové madlo a zábradlí jsou navrženy z nerezové 

oceli. 
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Povrchové úpravy 

 Na fasádě jsou navrženy tři druhy povrchových úprav. Dekorační soklová omítka 

ze střednězrněného marmolitu do výšky 270 mm nad terén. Do výšky římsy bude pak 

fasáda prvního nadzemního podlaží opatřena provětrávanou fasádou, kde bude pohledová 

vrstva z dřevěných desek z českého modřínu. Zbylá fasáda bude opatřena minerální 

tenkovrstvou omítkou v bílé barvě. 

 Vnitřní omítky budou provedeny z jádrové omítky, která poslouží jako spojovací 

můstek a s jednovrstvé vápenocementové omítky. SDK příčky budou opatřeny pouze 

malířským nátěrem. 

 

Obklady 

 Budou provedeny z keramických dlaždic tl. 10mm o rozměrech 600 x 600 mm, 

které budou přilepeny pomocí cementového lepidla tl. 4 mm na penetrovaný podklad. Mezi 

dlaždicemi bude provedena spára tl. 2 mm vyplněna spárovací hmotou. 

 Ve vlhkých prostorech musí být pod lepící vrstvu z cementového lepidla doplněna 

hydroizolační vrstva z povlakové hydroizolace. 

 

Podlahy 

1.NP 

 V prvním nadzemním podlaží bude na hydroizolační vrstvu položena tepelná 

izolace EPS permietr tl. 200 mm. Na tuto tepelnou izolaci bude položena separační vrstva 

z PE fólie, která zabrání kontaktu roznášecí betonové mazaniny s izolací. Betonová 

mazanina tl. 60 mm bude vyztužena pomocí KARI sítě 150/150/4 mm v ose desky. 

V celém prvním nadzemním podlaží je jako nášlapná vrstva navržena keramická dlažba o 

rozměru 600 x 600 mm přilepena pomocí cementového lepidla na penetrovaný podklad. 

 

2.NP, 3. NP 

 Na nosnou konstrukci stropu bude položena zvoková a tepelná izolace 

z elastifikovaných EPS desek tl. 30 mm. Na tuto izolaci bude položena separační vrstva 

z PE fólie, která zabrání kontaktu roznášecí betonové mazaniny tl. 64 mm s izolací. 

V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy dvě varianty nášlapných vrstev. 

První varianta s keramickou dlažbou 600 x 600 mm přilepenou pomocí cementového 

lepidla na penetrovaný podklad. Druhá varianta se zátěžovým kobercem přilepeným 
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pomocí disperzního lepidla na penetrovaný podklad. Rozdíl ve výškách nášlapných vrstev 

bude dorovnán pomocí tloušťky roznášecí betonové mazaniny. 

 

Výplně otvorů 

 Veškeré otvorové výplně na fasádě jsou navrženy jako plastové s izolačním 

trojsklem. Součinitel prostupu celým oknem Uw = 0,72-0,73 W/m2.K, součinitel prostupu 

dveřmi Uw = 0,90-0,92 W/m2.K. Vnitřní otvorové výplně jsou navrženy jako dřevěné. 

 

Zpevněné plochy 

 Nášlapná vrstva pochozích zpevněných ploch je navržena jako zámková dlažba 600 

x 600 x 62 mm, uložena do vrstvy jemné kamenné drtě frakce 2/4 - 4/8 mm. Podkladní 

nosná vrstva bude vytvořena pomocí kamenné drtě frakce 8/16-16/32 mm. Zemina bude 

zhutněna po 150 mm vrstvách na modul přetvárnosti min. 30 Mpa. 

 Pojízdná vrstva pojízdných zpevněných ploch je navržena jako velkoformátová 

dlažba 800 x 800 x 100 mm, uložena do vrstvy kamenné drtě frakce 4/8 mm. Podkladní 

nosná vrstva bude vytvořena pomocí kamenné drtě frakce16/32-32/64 mm. Pod tuto vrstvu 

bude provedena ochranná vrstva ze směsi kamenné drtě frakce 0-32 mm. Zemina bude 

zhutněna po 150 mm vrstvách na modul přetvárnosti min. 45 Mpa. 

 

Schodiště 

 Schodiště v objektu je navržené jako železobetonové deskové uložené na vnitřních 

nosných stěnách. Od výtahové šachty je schodiště odděleno pomocí 10 mm minerální vaty 

proti vznikajícím vibracím z výtahu. 

 

Výtah 

 Výtah v objektu je navržený bez strojovny pro 8 osob s nosností 630 kg. Vrchní 

přejezd výtahu je 3320 mm, což je minimální vzdálenost od podlahy 3. NP po strop. 

Skutečný rozměr je 3390 mm. Typ výtahu GEN2 Comfort od společnosti Otis. Kabina 

výtahu má vnitřní rozměry 1100 x 1400 mm. Výška kabiny 2100 mm s výškou dveří 2000 

mm. Konstrukce výtahu je ke stěnám výtahové šachty kotvena pomocí ocelových nosných 

profilů. Výtahová šachta je odvětrána v nejvyšším podlaží pomocí odvětrávacího komínku. 
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Komín 

 Komín pro odvod spalin z plynových kotlů je navržen jako dvousložkový ze 

sendvičové tvárnice. Vnější rozměr 360 x 360 mm, komínová vložka průměr 160 mm. 

Komín bude kotven do základu v rozích tvarovek a do stropní konstrukce pomocí výztuže 

průměru 8 mm. Dilatace od stropní konstrukce bude provedena pomocí 30 mm nehořlavé 

minerální vaty. 

 

Bleskosvod 

 Na střeše objektu bude umístěný bleskosvod, který je uzemněn do FeZn zemnících 

pásků, které budou vloženy na dně výkopů základů pod základové pásy. Maximální 

vzdálenost svislých částí bleskosvodu nesmí přesáhnout 25 m. 

 

Rozvody 

 Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z PP-HT. Odpadní potrubí, které 

bude vedeno v zemi je navrženo z PVC – KG. Veškeré rozvody dešťové kanalizace budou 

provedeny z PVC-KG. Rozvody vody jsou navrženy z PPR, PN 20. Vodovodní přípojka 

navržena z potrubí HDPE 100 SDR. Plynovodní přípojka navržena z HDPE 100 SDR 11. 

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny z mědi. 

 

Technické vlastnosti stavby 

 Výpočet a posouzení technických vlastností stavby viz samostatná příloha č. 6 - 

Stavební fyzika 

 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba byla navržena v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami tak aby 

bylo její užívání bezpečné a neohrožovalo návštěvníky a zaměstnance. Bude zpracován 

provozní řád objektu a manuál k užívání objektu, které budou předány nájemníkům 

objektu. 

 Z hlediska ochrany zdraví a pracovního prostředí byly splněny veškeré normativní 

požadavky. Podrobné posouzení viz samostatná příloha č. 6 - Stavební fyzika 
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f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby, před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

 Byly splněny veškeré normativní požadavky z hlediska stavební fyziky. Posouzení 

a výpočty stavební fyziky viz samostatné přílohy diplomové práce. Příloha č. 6 - Stavební 

fyzika a Příloha č. 7 - Specializace energetika 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochranu před pronikáním radonu z podloží tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás 

natavený na penetrovaný podklad. Stavba leží v oblasti s nízkým radonovým rizikem a tak 

není nutné provádět další protiradonová opatření.  

 

ochrana před bludnými proudy 

 Bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalací. 

 

ochrana před technickou seizmicitou 

 Vzhledem k poloze objektu a provozu na přilehlých komunikacích se technická 

seismicita netýká tohoto objektu. 

 

ochrana před hlukem 

 Hladiny hluku v interiéru budou v souladu s hygienickými limity dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navržené 

konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532:2010 pro obvodové 

pláště, mezi místnostmi v budovách a na neprůzvučnost oken a dveří. Podrobně řešeno 

v samostatné příloze č. 6 - stavební fyzika. 

 

protipovodňová opatření 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území pro průtok Q10, která je rozhodující 

pro vytvoření protipovodňových opatření. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 

Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN, 73 0833, 

ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. Podrobně řešeno v samostatné příloze viz 

příloha č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Na jednotlivé pracovní postupy budou vypracovány technologické předpisy. Na 

základě těchto technologických předpisů budou stanoveny vstupní, mezioperační a 

výstupní kontroly, v kterých budou popsány požadované jakosti navržených materiálu a 

požadované jakosti provedení. Požadované jakosti budou kontrolovány a dodržovány. 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 V rámci provádění stavby, nebudou realizovány žádné netradiční postupy a nejsou 

požadovány zvláštní požadavky na provádění. 

 

j)  požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Bude vypracována dílenská dokumentace navrhovaných částí na základě 

prováděcího projektu. Obsahová stránka a rozsah bude upřesněn na základě budoucí 

komunikace s projektantem této dokumentace. 

 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Kontroly nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy 

a normami nejsou požadovány. 

 

l) výpis použitých norem 

 Viz bod 4. výpis použitých zdrojů, část normy ČSN. 
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3 Závěr 
 Diplomová práce byla zpracována od prvotní architektonické studie vytvořené 

autorem práce po kompletní prováděcí dokumentaci v souladu se zadáním. V době 

zpracování byla práce konzultována s vedoucím diplomové práce a řešením vzniklých 

problémů vyplívajících z návrhu docházelo k postupnému nabývání nových znalostí 

v oblasti navrhování pozemních staveb.  

 Během samotného zpracování docházelo k mnohým změnám, které měly vést 

k optimalizaci prvotních návrhů. Patřili zde zejména změny dispozičního uspořádání, 

architektonického řešení, materiálového řešení a orientace objektu ke světovým stranám. 

 Výstupem diplomové práce je stavební část projektu pro provedení stavby, která je 

zpracována v souladu se zákony, vyhláškami právními předpisy a normami platnými ke 

dni zpracování práce. Navržený objekt tak na základě právních předpisů splňuje tepelně 

technické požadavky, požadavky na ochranu životního prostředí, požadavky na hygienu a 

bezpečnost při užívání a veškeré další požadavky spojené s navrhovanou budovou. Při 

dodržení kvalitní realizace a při dopracování projektové dokumentace o další navazující 

profese, by mělo být možno na základě této dokumentace postavit novostavbu polyfunkční 

budovy. 

 

  



58 
 

4 Seznam použitých zdrojů 
Literatura 

[1] KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno: Akademické 

 nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 

[2] RUSINOVÁ, Marie, Táňa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární 

 bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické 

 nakladatelství CERM, 2006, 177 s. Studijní opory pro studijní programy s 

 kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-511-2. 

[3] Stavební zákon: úplné znění podle stavu k 1.1.2013. Praha: nformační centrum 

 ČKAIT, 2012, 177 s. Základní knižnice odborných činností ve výstavbě. ISBN 

 978-80-87438-32-9. 

[4] Vybrané předpisy stavebního práva: podle stavu k 1.6.2013. Praha: Informační 

 centrum ČKAIT, 2013, 430 s. Základní knižnice odborných činností ve výstavbě 

 (ČKAIT). ISBN 978-80-87438-42-8. 

[5] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: Dashöfer, 

 2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7. 

[6] KUTNAR, Zdeněk. KUTNAR - Ploché střechy: Skladby a detaily - červen 2014. 

 2014, 120 s. Dostupné také z: http://atelier-

 dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-PRIRUCKY/ploche-strechy-

 2014-06.pdf 

 

  



59 
 

Použité právní předpisy 

[7] Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním 

 řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

 republiky. 2006, č. 63. 

[8] Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění 

 pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1985, č. 34. 

[9] Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění 

 vyhlášky č. 62/2013 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, č. 163. 

[10] Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 

 stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, 

 č. 81. 

[11] Vyhláška č. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na 

 využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 

 2006, č. 163. 

[12] Vyhláška č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární 

 ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. In: Sbírka zákonů České 

 republiky. 2008, č. 10. 

[13] Vyhláška č. 246/2001 ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární 

 bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In: 

 Sbírka zákonů České republiky. 2001, č. 95. 

[14] Zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií, ve znění 

 pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České  republiky. 2006, č. 115. 

[15] Zákon č. 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o o energetické náročnosti budov, ve 

 znění  pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České  republiky. 2013, č. 36. 

[16] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví 

 podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů 

 České  republiky. 2007, č. 111. 

[17] Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických 

 požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

 předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.  2009, č. 129. 

 

 

 

  



60 
 

Normy ČSN 

[18] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

 Český normalizační institut, 2004, 72 s. 

[19] ČSN 73 0532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

 akustických vlastností stavebních výrobků: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou 

 normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 24 s. 

[20] ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a 

 citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

 státní zkušebnictví, 2011, 40 s. 

[21] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

 metrologii a státní zkušebnictví, 2005 - 2013. 

[22] ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[23] ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Praha: Úřad pro technickou 

 normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013, 44 s. 

[24] ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 28 s. 

[25] ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační 

 institut, 2006, 128 s. 

[26] ČSN 73 3610. Navrhování klempířských konstrukcí. Praha: Český normalizační 

 institut, 2008, 70 s. 

[27] ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Český 

 normalizační institut, 1994, 20 s. 

[28] ČSN 73 1901. Navrhování střech - Základní ustanovení. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 56 s. 

[29] ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb. Praha: 

 Český normalizační institut, 1997, 20 s. 

[30] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 122 s. 

[31] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 44 s. 

[32] ČSN 73 0821. Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí. 

 Praha: Český normalizační institut, 2007, 20 s. ed. 2. 

[33] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha: 

 Český normalizační institut, 2003, 32 s. 



61 
 

[34] ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami. Praha: 

 Český normalizační institut, 1997, 32 s. 

[35] ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 28 s. 

[36] ČSN 73 5305. Administrativní budovy a prostory. Praha: Český normalizační 

 institut, 2005, 16 s. 

[37] ČSN 73 6102 ed. 2. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012, 158 s. 

[38] ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

 metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 52 s. 

[39] TNI 73 0331. Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci,  metrologii a státní zkušebnictví, 2013, 72 s. 

[40] ČSN EN 15316-3-1. Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

 stanovení potřeb energie účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, 

 charakteristiky potřeb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci,  metrologii a 

 státní zkušebnictví, 2010, 20 s. 

[41] ČSN 36 0020. Sdružené osvětlení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

 metrologii a státní zkušebnictví, 2015, 12 s. 

 

  



62 
 

Internetové zdroje 

[42] Doplňkové učební texty pro předměty BT51, AT01, BT03, BT04 [online]. [cit. 2016-

 01-11]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/ 

[43] Josef Remeš [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

 http://www.jremes.cz/index.php/jrweb 

[44] Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.: Pomůcky [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

 http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/default_soubory/pomucky.htm 

[45] Odpady - Katalog odpadů. Envi Web [online]. 2003 [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

 http://www.enviweb.cz/katalog/?id=783 

[46] Tzbinfo: stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov [online]. 2001 [cit. 

 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 

[47] Portál veřejné správy [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

 http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[48] Cad - Detail: doporučená konstrukční řešení [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné 

 z: http://cad-detail.cz/ 

[49] Stavby. Archiweb [online]. 2016 [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

 http://www.archiweb.cz/ 

 

  



63 
 

Technické listy výrobců 

[50] Sendwix [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.sendwix.cz/ 

[51] Dektrade [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.dektrade.cz/ 

[52] Vekra okna [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.vekra.cz/ 

[53] Ravak [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.ravak.cz/ 

[54] Knauf [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 

[55] Schiedel [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.schiedel.cz/ 

[56] Rako [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 

[57] Presbeton [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.presbeton.cz/ 

[58] Isover [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

[59] Geberit [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.geberit.cz/ 

[60] Baumit [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 

[61] Cemix [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 

[62] Rigips [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.rigips.cz/ 

[63] Satjam [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.satjam.cz/ 

[64] Cetris [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.cetris.cz/ 

[65] Etanco [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://www.etanco.cz/ 

 

  



64 
 

5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
ČSN   označení českých technických norem 

tl.   tloušťka 

ker.   keramický 

SBS   modifikovaný asfalt styren-butadien-styren 

ks   kusy 

∅    průměr 

NP   nadzemní podlaží 

SO   stavební objekt 

PD   projektová dokumentace 

DPS   dokumentace provedení stavby 

č.   číslo 

parc.   parcelní 

B.p.v.   Baltský po vyrovnání 

JTSK   jednotná trigonometrická síť katastrální 

n. m.   nad mořem 

FAST   fakulta stavební 

°   stupně 

Urec,20 [W/m2K]  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 

U [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 

EPS   expandovaný polystyrén 

OSB   oriented strand board, deska vytvořená lisováním dřevěných štepků 

PE   polyetylenová 

PVC – P  Polyvinyl chloride, plasticized, měkčené pvc 

Rdt [MPa]  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 

p.č.    parcelní číslo 

č.p.   číslo popisné 

ČR   Česká republika 

Sb.   sbírky 

ČEZ   české energetické závody 
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SMVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace 

C   concrete, beton 

HDS   hlavní domovní skříň 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

HDPE   high density polyethylene, vysokohustotní polyethylen 

NN   nízké napětí 

VN   vysoké napětí 

STL   středotlaký 

EIA   environmental impact assessmen, vyhodnocení vlivů na životní  

   prostředí 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ug [W/m2K]  součinitel prostupu tepla zasklením 

Uw [W/m2K]  součinitel prostupu tepla oknem  

Ud [W/m2K]  součinitel prostupu tepla dveřmi 

DN   diameter nominal, jmenovitý průměr 

k. ú.   katastrální území 

RD   rodinný dům 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

PUR   polyuretan 

ŽB   železobeton 

apod.   a podobně 

KZP   koeficient zastavění pozemku 
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