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Abstrakt 

Tato práce řeší návrh novostavby polyfunkčního domu s provozy pro 

bydlení, administrativní práci a část baru. Pozemek, na kterém je stavba 

situována, leží ve městě Olomouc v Olomouckém kraji. Stavba se skládá 

z pěti nadzemních podlaží a jednoho podzemního, v němž je navržena 

hromadná garáž. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 

sloupy, vodorovné železobetonovými deskami, svislé nenosné z 

vápenopískových a porobetonových tvárnic. Střecha je plochá a 

jednoplášťová. 

 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, bytová jednotka, administrativní kancelář, bar, 

hromadná garáž, železobeton, sloupy, desky, vápenopískové tvárnice, 

porobetonové tvárnice, jednoplášťová střecha 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on designing a new multipurpose building with parts 

used for apartments, administration offices and a bar. The land, which the 

building is situated on, is located in the city of Olomouc. The structure consist 

of five above-ground floors and one underground floor, where a garage is 

designed. 

The vertical supporting construction are made of reinforced cast-in-place 

concrete columns, the horizontal of reinforced concrete cast-in-place boards, 

other vertical walls are made of sand-lime and aerated concrete blocks. The 

roof is warm flat. 

 

Keywords 

Multipurpose facility, flat, apartment, administration office, bar, 

underground garage, reinforced concrete, columns, boards, sand-lime 

blocks, aerated blocks, warm flat roof 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá řešením novostavby polyfunkčního domu 

obsahujícího provozy bydlení, administrativy a baru z hlediska tvarového, 

architektonického, výtvarného, dispozičního, materiálového a konstrukčního 

a z hlediska požadavků požární ochrany a stavební fyziky. 

Hlavním cílem bylo navrhnout objekt vhodně z hlediska nosných 

konstrukcí, dispozičního a materiálového řešení tak, aby splňovalo základní 

požadavky na uživatelskou pohodu a mechanickou odolnost. V další fázi bylo 

třeba posoudit objekt z hlediska požární ochrany a stavební fyziky. 

Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část, jež rozebírá 

architektonické, konstrukční, materiálové a dispoziční řešení a hodnotí 

požadavky dle příslušných norem a zákonů, a na část příloh, která obsahuje  

výkresové, výpočetní a některé textové zprávy, které jsou řazeny odděleně 

od hlavní textové části. 

Téma polyfunkčního domu jsem si vybral z toho důvodu, že už od 

zpracování bakalářské práce jsem měl jasnou představu, co budu 

zpracovávat na práci diplomovou, a chtěl jsem tuto představu převést ve 

skutečnou projektovou dokumentaci. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) Název stavby 

  Polyfunkční dům Olomouc 
 

 b) Místo stavby 

Objekt bude postaven ve městě Olomouc, kraji Olomouckém, na 

parcelách o parcelních číslech 1111/1 a 959/31, v katastrálním území 

Hodolany, v obci Olomouc 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 a) Bc. Tomáš Ocelík 

  trvalé bydliště Velkomoravská 508/57, Olomouc, 779 00 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 a) Bc. Tomáš Ocelík 

  trvalé bydliště Velkomoravská 508/57, Olomouc, 779 00 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace v fázi pro stavbení povolení, katastrální mapa. 

 

A.3 Údaje o území 

 a) Rozsah řešeného území 

Novostavba polyfunkčního domu bude provedena na parcelách v 

katastrálním území Hodolany v obci Olomouc. Parcely jsou nezastavěné a 

zatravněné. 
 

  Parcely, na nichž bude stavba probíhat: 

   Parcelní číslo 1111/1 

    Obec: Olomouc [500496] 

    Katastrální území: Hodolany [710873] 

    Číslo LV: 1396 

    Výměra [m2]: 15072 

    Způsob využití: jiná plocha 

    Druh pozemku: ostatní plocha 

    Vlastníci: 

     - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

       Hodolany, 77900 Olomouc 
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   Parcelní číslo 959/31 

    Obec: Olomouc [500496] 

    Katastrální území: Hodolany [710873] 

    Číslo LV: 1396 

    Výměra [m2]: 2318 

    Způsob využití: ostatní komunikace 

    Druh pozemku: ostatní plocha 

    Vlastníci: 

     - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

       Hodolany, 77900 Olomouc 
 

 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nachází v blízkosti řeky Moravy a spadá do záplavového 

území stoleté vody. Do památkové zóny ani jiné kategorie ochrany území 

pozemek nespadá, jeho využití tak není nijak omezeno. 
 

 c) Údaje o odtokových poměrech 

Výstavba objektu nebude nijak narušovat odtokové poměry na území. 
 

 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržený objekt splňuje všechny požadavky a podmínky dané místní 

územně plánovací dokumentací. 
 

 e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba splňuje požadavky vymezené územním rozhodnutím. 
 

 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba splňuje všechny požadavky dle místní územně plánovací 

dokumentace. Do plochy veřejného vybavení lze dle územního plánu 

Olomouce umístit stavbu s prostory pro administrativu, stravování a pro 

ubytování související s hlavním využitím objektu. 
 

  Plocha 02/038P dle územního plánu Olomouce: 

   - využití plochy: O (plochy veřejného vybavení) 

   - výměra plochy: 1,95 ha 

   - maximální výška zástavby: 25/29 m (maximální výška římsy nebo 

     okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího 

     podlaží pod úhlem 45°) 

   - zastavěnost: do 55% 

   - struktura zástavby: a (areálový typ) 

   - minimální podíl zeleně: 15% 
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 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Provedení napojení na inženýrské sítě bude vyhotoveno dle požadavků 

jednotlivých vlastníků inženýrských sítí. Jiné požadavky dotčených orgánů 

nebyly vzneseny. 
 

 h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není třeba zajišťovat jiné související či podmiňující investice. 
 

 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

  Parcelní číslo 624/1 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 10001 

   Výměra [m2]: 12177 

   Způsob využití: ostatní komunikace 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
 

  Parcelní číslo 645/6 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 10001 

   Výměra [m2]: 1231 

   Způsob využití: ostatní komunikace 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 
     

  Parcelní číslo 959/18 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 2465 

   Způsob využití: manipulační plocha 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 
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  Parcelní číslo 959/23 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 584 

   Způsob využití: ostatní komunikace 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 
 

  Parcelní číslo 959/41 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 4676 

   Způsob využití: jiná plocha 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 
 

  Parcelní číslo 1111/2 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 4325 

   Způsob využití: jiná plocha 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 
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  Parcelní číslo 1111/4 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 1165 

   Způsob využití: jiná plocha 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 
 

  Parcelní číslo 1111/5 

   Obec: Olomouc [500496] 

   Katastrální území: Hodolany [710873] 

   Číslo LV: 1396 

   Výměra [m2]: 2801 

   Způsob využití: jiná plocha 

   Druh pozemku: ostatní plocha 

   Vlastníci: 

    - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

      Hodolany, 77900 Olomouc 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Polyfunkční objekt je navržen jako novostavba o pěti nadzemních a 

jednom podzemním podlaží. 
 

 b) Účel uživání stavby 

Objekt obsahuje v prvním nadzemním podlaží provozy administrativy a 

baru s jednoduchým občerstvením, v ostatních nadzemních podlažích je 

část objektu určena pro administrativní provoz, část pro trvalé bydlení. 

Bytové buňky jsou primárně určeny pro zaměstnance pracující v 

administrativním či barovém provozu objektu. Plochy administrativního 

provozu jsou určeny pro pronájem jednotlivým subjektům. V podzemním 

podlaží se nachází hromadná garáž. 
 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt je určen jako trvale stojící stavba. 
 

 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na objekt se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
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 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

  technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Objekt splňuje technické požadavky dle platných norem. Stavba je 

řešena jako bezbariérová a je určena k přístupu osob s omezenou 

schopností pohybu. 
 

 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

     vyplývajících z jiných právních předpisů 

Stavba splňuje všechny požadavky dle místní územně plánovací 

dokumentace. Do plochy veřejného vybavení lze dle územního plánu 

Olomouce umístit stavbu s prostory pro administrativu, stravování a pro 

ubytování související s hlavním využitím objektu, proto jsou bytové buňky 

primárně určeny zaměstnancům v administrativním a barovém provozu 

objektu. 
 

  Plocha 02/038P dle územního plánu Olomouce: 

   - využití plochy: O (plochy veřejného vybavení) 

   - výměra plochy: 1,95 ha 

   - maximální výška zástavby: 25/29 m (maximální výška římsy nebo 

     okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího 

     podlaží pod úhlem 45°) 

   - zastavěnost: do 55% 

   - struktura zástavby: a (areálový typ) 

   - minimální podíl zeleně: 15% 
 

 g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

 h) Navrhované kapacity stavby 

  Celý objekt: 

   Zastavěná plocha: 1089,21 m2 

   Obestavěný prostor: 22847,27 m3 

   Užitná plocha: 4950,87 m2 
 

  Administrativní část 

   Užitná plocha: 2630,68 m2 

   Počet kanceláří: 54 

   Počet pracovníků: 160 
 

  Barová část 

   Užitná plocha: 420,97 m2 

   Počet míst pro hosty: 50 

   Počet pracovníků: 3 
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  Bytová část 

   Užitná plocha: 1078,86 m2 

   Počet bytových jednotek: 12 

    4x byt 3+kk o ploše 94,30 m2 

    4x byt 2+kk o ploše 83,74 m2 

    4x garsonka o ploše 47,90 m2 

   Počet projektovaných uživatelů: 40 
 

  Hromadná garáž 

   Užitná plocha: 694,23 m2 

   Počet parkovacích stání: 24 
 

 i) Základní bilance stavby 

Odhad potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. činí pro bytový fond 5 

m3 vody na jednoho obyvatele za rok, celkem tedy 200 m3 za rok pro 40 

obyvatel. Pro administrativu je potřeba vody 14 m3 na osobu za rok, 

celkem tedy 2240 m3 na osobu za rok. Pro restaurační zařízení činí 

potřeba vody 50 m3 pro výčep a 60 m3 na mytí skla na jednoho pracovníka 

v jedné směně za rok, celkem je potřeba 330 m3 za rok. Za celý objekt 

polyfunkčního domu činí potřeba vody 2770 m3 za rok. 

Objekt spadá do kategorie energetické náročnosti C - vyhovující. Štítek 

energetické náročnosti budovy je součástí přílohy č. 6 projektové 

dokumentace. 
 

 j) Základní předpoklady výstavby 

Počátek výstavby se předpokládá na květen 2016, doba výstavby 

přibližně 2 roky. 
 

 k) Orientační náklady stavby 

Při orientační ceně přibližně 5000 Kč na m3 obestavěného prostoru činí 

celková cena za objekt 114 mil Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

    zařízení 

   SO 01 - Polyfunkční dům 

 

 

 

Datum: 14.1.2016 

Vypracoval: Bc. Tomáš Ocelík 

 

Podpis:.................................... 
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B.1 Popis území stavby 

 a) Charakteritika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je rovinatý a zatravněný. Na západní straně 

pozemku se nachází parkoviště příslušné k víceúčelovému objektu st. 

2484 (tř. Kosmonautů, č. p. 1288), jiné dočasné ani trvalé objekty se na 

pozemku nenacházejí. Na jižní a východní straně pozemek sousedí se 

silničními komunikacemi v ulicích tř. Kosmonautů a Nezvalova. Na severní 

straně se nacházejí nezastavěné pozemky. 
 

  Parcely, na nichž bude stavba probíhat: 

   Parcelní číslo 1111/1 

    Obec: Olomouc [500496] 

    Katastrální území: Hodolany [710873] 

    Číslo LV: 1396 

    Výměra [m2]: 15072 

    Způsob využití: jiná plocha 

    Druh pozemku: ostatní plocha 

    Vlastníci: 

     - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

       Hodolany, 77900 Olomouc 
 

   Parcelní číslo 959/31 

    Obec: Olomouc [500496] 

    Katastrální území: Hodolany [710873] 

    Číslo LV: 1396 

    Výměra [m2]: 2318 

    Způsob využití: ostatní komunikace 

    Druh pozemku: ostatní plocha 

    Vlastníci: 

     - Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 

       Hodolany, 77900 Olomouc 
 

 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na stavebním pozemku byly provedeny hydrogeologické a radonové 

průzkumy, radon stavbu neohrožuje, hrozí však zvýšené riziko působení 

tlakové vody. 
 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. 
 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Pozemek se nachází v blízkosti řeky Moravy a spadá do záplavového 

území stoleté vody. Do jiných specifických území objekt nespadá. 
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 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

  na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní efekt na okolní zástavbu, bude umístěna 

na pozemku tak, aby nedocházelo k zastínění okolních objektů. Výstavba 

objektu nebude nijak narušovat odtokové poměry na území. 
 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a demolice nejsou stanoveny. Dřeviny se na 

pozemku nenacházejí. 
 

 g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

  pozemků určených k plnění funkce lesa 

K záborům zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa nebude docházet, se stavebním pozemkem žádné nesousedí. 

Veškerá výstavba bude probíhat na stavebním pozemku. 
 

 h) Územně technické podmínky 

Připojení parkovacích ploch, včetně vjezdu do hromadné garáže v 

suterénu objektu, na komunikaci bude řešeno výstavbou napojení na 

silnici na parcele p. č. 645/6 v ulici Nezvalova na východní straně 

stavebního pozemku. 

Napojení na inženýrské sítě vodovodního řadu, plynového potrubí, 

vedení nízkého napětí a kanalizace bude řešeno ve stejné ulici. 
 

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

    investice 

Počátek výstavby se předpokládá na květen 2016, doba výstavby 

přibližně 2 roky. Není třeba zajišťovat jiné související či podmiňující 

investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Polyfunkční dům tvoří provozy administrativy, bytového fondu a baru s 

jednoduchým občerstvením. 

Objekt obsahuje v prvním nadzemním podlaží provozy administrativy a 

baru s jednoduchým občerstvením, v ostatních nadzemních podlažích je část 

objektu určena pro administrativní provoz, část pro trvalé bydlení. Bytové 

buňky jsou primárně určeny pro zaměstnance pracující v administrativním či 

barovém provozu objektu. Plochy kanceláří jsou určeny k pronájmu 

jednotlivým subjektům, do daných prostor nebudou mít přístup nepovolané 

osoby. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. 
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  Celý objekt: 

   Zastavěná plocha: 1089,21 m2 

   Obestavěný prostor: 22847,27 m3 

   Užitná plocha: 4950,87 m2 

  Administrativní část 

   Užitná plocha: 2630,68 m2 

   Počet kanceláří: 54 

   Počet pracovníků: 160 
 

  Barová část 

   Užitná plocha: 420,97 m2 

   Počet míst pro hosty: 50 

   Počet pracovníků: 3 
 

  Bytová část 

   Užitná plocha: 1078,86 m2 

   Počet bytových jednotek: 12 

    4x byt 3+kk o ploše 94,30 m2 

    4x byt 2+kk o ploše 83,74 m2 

    4x garsonka o ploše 47,90 m2 

   Počet projektovaných uživatelů: 40 
 

  Hromadná garáž 

   Užitná plocha: 694,23 m2 

   Počet parkovacích stání: 24 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba splňuje všechny požadavky dle místní územně plánovací 

dokumentace. Do plochy veřejného vybavení lze dle územního plánu 

Olomouce umístit stavbu s prostory pro administrativu, stravování a pro 

ubytování související s hlavním využitím objektu. 
 

  Plocha 02/038P dle územního plánu Olomouce: 

   - využití plochy: O (plochy veřejného vybavení) 

   - výměra plochy: 1,95 ha 

   - maximální výška zástavby: 25/29 m (maximální výška římsy nebo 

     okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího 

     podlaží pod úhlem 45°) 

   - zastavěnost: do 55% 

   - struktura zástavby: a (areálový typ) 

   - minimální podíl zeleně: 15% 
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 b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a  

  barevné řešení 

Půdorys objektu tvoří tvar písmene L o maximálních rozměrech 

43,2x37,0 m. Na několika místech půdorysu je konstrukce vytažena o 

jeden metr před fasádu, v místech ztužujících železobenotových zdí, mezi 

nimiž se nachází schodiště a výtahové šachty, dokonce o 1,3 m, tím je 

docíleno členitosti fasády a celého objektu. Součástí některých bytových 

jednotek je balkón o šířce 1,5 m a součástí jiných je lodžie 1,5 metrů 

zapuštěná do obvodové kontrukce objektu.  

Jižní část objektu je orientována podél hlavní ulice tř. Kosmonautů, do 

této části je tedy situována část administrativní ve druhém nadzemním 

podlaží a výše a část baru s jednoduchým občerstvením v prvním 

nadzemním podlaží. V severní části stavby podél ulice Nezvalova jsou 

navrženy bytové buňky ve druhém nadzemním podlaží a výše, první 

nadzemní podlaží je vyplněno kancelářskými prostory administrativy. 

Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet s lokálně 

podepřenými deskami, výplňové obvodové zdivo je tvořeno 

vápenopískovými tvárnicemi, vnitřní příčky jsou stavěny z porobetonových 

tvárnic a sádrokartonových konstrukcí. Šířka objektu je určena počtem polí 

železobetonových desek v hromadné garáži v suterénu, tedy dvě pole 

5,5x5,5 m pro parkovací stání a jedno pole 6,5x5,5 m jako komunikační 

prostor mezi nimi. V prvním nadzemím podlaží v barové části stavba 

zachovává tento princip, od druhého nadzemního podlaží (administrativní 

část) je šířka objektu tvořena pouze dvěma poli. V severní části je šířka tří 

polí zachována po celé výšce objektu. Výška stavby činí 18 m.  

Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová konstrukce s 

výškou atiky 1 m. Sklon střechy ke střešním vpustím činí 3%, sklon horní 

strany atiky 6%. Hydroizolační vrstva je vytvořena z hydroizolační fólie o 

tloušťce 1,5 mm a je zatížena stabilizační vrstvou kameniva. 

Vnější oplechování parapetů je vytvořeno z titanzinkového plechu 

tloušťky 0,6 mm. Balkónové zábradlí je montované a kotvené z boku do 

železobetonové konstrukce, zábradelní výplň tvoří čiré bezpečnostní sklo. 

Okna bytových jednotek jsou bílá plastová, okna administrativní a 

barové části jsou navržena větší a kovová. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Polyfunkční dům tvoří provozy administrativy, bytového fondu a baru s 

jednoduchým občerstvením. 

Objekt obsahuje v prvním nadzemním podlaží provozy administrativy a 

baru s jednoduchým občerstvením, v ostatních nadzemních podlažích je část 
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objektu určena pro administrativní provoz, část pro trvalé bydlení. V 

podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. 

Přístup na schodiště bytové části je vchodem na severovýchodní straně 

objektu. Přístup do administrativní části tvoří vchod na jihovýchodní straně 

stavby do vstupní haly, ta výškově zasahuje přes tři nadzemní podlaží a 

schodiště administrativní části je otevřené do vstupní haly. Přístup do baru je 

z jižní strany z tř. Kosmonautů, přístup do části pro zaměstnance baru ze 

severní strany. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt splňuje technické požadavky dle platných norem, stavba je řešena 

jako bezbariérová a je určena k přístupu osob s omezenou schopností 

pohybu. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na bezpečnost při užívání 

stavby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) Stavební řešení 

Polyfunkční objekt je navržen jako nosný monolitický železobetonový 

skelet s lokálně podepřenými stropními deskami. Objekt je rozdělen na 

část administrativní a část baru s přípravou jednoduchých jídel v prvním 

nadzemním podlaží a na části administrativní a bytové ve druhém až 

pátém nadzemním podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází 

hromadná garáž pro osobní vozidla. 
 

 b) Konstrukční a materiálové řešení 

Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový 

skelet s lokálně podepřenými stropními deskami. Výplňové obvodové 

zdivo je z vápenopískových tvárnic. 

Konstrukční výška prvního nadzemního podlaží je 4000 mm, 

konstrukční výška prvního podzemního a od druhého nadzemního podlaží 

včetně činí 3250 mm. 

 

  - Výkopy 

Na stavebním pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 250 mm a 

uložena na západní straně pozemku pro pozdější terénní úpravy. Další 

vykopaná zemina bude uložena odděleně ve stejné části pozemku a 

bude použita pro hrubé vyrovnání pozemku po výstavbě. Výkopové 

práce budou probíhat pomocí strojní techniky. 
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  - Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou tvořeny základovými patkami, ty jsou 

navrženy jako monolitické, železobetonové a stupňovité. Pevnostní 

třída betonu činí C30/35 a oceli B550B, krytí výztuže pak 25 mm. 

Všechny patky jsou umístěny bez excentricity oproti koordinačnímu 

systému A-H/1-7. Pod veškerými železobetonovými základovými 

kostrukcemi bude provedena podbetonávka z prostého betonu o 

tloušťce 100 mm, aby nedošlo k zanesení ocelové výztuže zeminou. 

Výškové umístění horní strany všech základových konstrukcí je 3350 

mm pod nulovou výškovou kótou prvního nadzemního podlaží. 
 

   Vnitřní patky ZP1: 

Půdorysné rozměry spodního stupně patky činí 3000x3000 mm, 

výška pak 500 mm, horní stupeň má rozměry 1800x1800 mm a 

výšku 500 mm. Celkový počet patek ZP1 činí 15 kusů. 
 

   Obvodové patky ZP2: 

Rozměry spodního stupně jsou 2500x2500 mm a výška 450 mm, 

rozměry spodního 1500x1500 mm a výška 400 mm. V objektu se jich 

nachází 16. 
 

   Rohové patky ZP3: 

Rohové patky mají rozměry spodního stupně 1800x1800 mm a 

výšku 300 mm, horního stupně pak 1100x1100 mm a výšku 300 mm, 

jejich počet činí 6 kusů. 
 

Pod nosnými železobetonovými stěnami ztužujících jader budou 

navrženy monolitické železobetonové pásy šířky 800 mm a výšky 500 

mm, kolem výtahové šachty bude výška základu zvýšena až na 1000 

mm z důvodu dojezdu výtahu. Základové pásy pod obvodovými 

železobetonovými stěnami tloušťky 200 mm budou mít rozměry 

500x500 mm. 

Založení nosných sloupů schodišť bude vyřešeno monolitickou 

železobetonovou patkou o rozměrech 1800x1800 mm a výšce 500 mm. 

Po celé ploše objektu bude provedena základová deska z prostého 

betonu o tloušťce 200 mm z betonu pevnostní třídy C20/25 s vloženou 

KARI sítí 120/120/6. 

 

  - Svislé nosné konstrukce 

Nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 

sloupy o pevnostní třídě betonu C30/35 a oceli B550B, krytí výztuže činí 

25 mm. Obvodové sloupy ve druhém nadzemním podlaží a výše jsou 

umístěny mimostředně s excentricitou 25 mm. 
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   Sloupy v 1S: 

Vnitřní sloupy S1 o rozměrech 400x400 mm mají výšku 3150 mm 

od základové patky po spodní stranu stropní desky. Jsou umístěny 

bez excentricity oproti koordinačnímu systému A-H/1-7. Celkový 

počet sloupů S1 v 1S činí 15. 

Sloupy S2 umístěné v obvodové stěně mají rozměry 300x300 mm 

a výšku taktéž 3150 mm. Jsou navrženy bez excentricity oproti 

koordinačnímu systému a jejich počet činí 20 kusů. Obvodové sloupy 

budou monoliticky spojeny se suterénní železobetonovou stěnou 

tloušťky 200 mm. Součástí obvodové stěny budou sklepní světlíky 

taktéž ze železobetonu o půdorysných rozměrech 900x400 mm, 

tloušťce stěn 75 mm a počtu 6 kusů. 
 

   Sloupy v 1NP: 

Vnitřní sloupy S1 mají, stejně jako v prvním podzemním podlaží, 

rozměry 400x400 mm, jsou umístěny bez excentricity a v podlaží se 

jich nachází 15 ks. Oproti suterénu ale mají výšku 3800 mm od horní 

strany spodní stropní desky po spodní stranu horní desky. 

Obvodové sloupy S2 mají rozměry 300x300 mm a výšku 3800 mm 

stejně jako vnitřní sloupy. Jsou umístěny bez excentricity a jejich 

počet činí 22. 
 

   Sloupy v 2NP: 

Rozměry vnitřních sloupů činí 300x300 mm a jsou umístěny bez 

excentricity. Výška sloupů je 3050 mm od horní strany spodní stropní 

desky po spodní stranu horní desky a počet 11. 

Obvodové sloupy S5 mají rozměry 250x250 mm a výšku 3050 mm 

a v podlaží se jich nachází 15. Oproti koordinačnímu systému jsou 

posunuty o 25 mm v obou směrech. 

Obvodové sloupy S6 mají stejné rozměry jako sloupy S5, v 

podlaží se jich ovšem nalézá 7 a oproti koordinačnímu systému jsou 

posunuty o 25 mm pouze v jednom směru. 
 

   Sloupy v 3NP, 4NP a 5NP: 

Rozměry, výška, počet i jejich excentrické umístění je totožné s 

druhým nadzemním podlažím. 
    

   Sloupy S3: 

Sloupy S3 jsou v objektu umístěny z důvodu vynášení 

schodišťového nosného trámu Z3, jejich rozměry činí 250x250 mm a 

počet 3 kusy v prvním podzemním podlaží, 3 kusy v 1NP a po 

jednom kuse v 2NP, 3NP a 4NP. Výška sloupu je totožná s výškami 

sloupů S1 až S6 pro dané podlaží. 
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   Počty sloupů celkem v celém objektu: 

    Sloup S1: 30 

    Sloup S2: 42 

    Sloup S3: 9 

    Sloup S4: 44 

    Sloup S5: 60 

    Sloup S6: 27 
 

   Ztužující konstrukce: 

Ztužující jádra budou tvořena železobetonovou stěnou tloušťky 

300 mm po celé výšce objektu, v jádrech bude situována výtahová 

šachta a schodiště. 

 

  - Svislé nenosné konstrukce 

Výplňové zdivo obvodové stěny v nazdemních podlažích bude z 

vápenopískových tvárnic Silka o rozměrech 240x248x248 mm (tloušťka 

250 mm) zděných na maltu pro tenké spáry. Mezibytové stěny budou 

vytvořeny ze stejných tvárnic. 

Veškeré příčky budou z porobetonových tvárnic Ytong o rozměrech 

125x249x599 mm (tloušťka 125 mm) zděných na maltu pro tenké 

spáry. 

Příčky oddělující kanceláře v administrativní části ve druhém 

nadzemním podlaží a výše budou provedeny jako sádrokartonová 

příčka s dvojitým opláštěním o tloušťce 125 mm. 

 

  - Vodorovné konstrukce 

Nosnou vodorovnou stropní konstrukcí ve všech podlažích je 

monolitická železobetonová lokálně podepřená deska o tloušťce 200 

mm z betonu pevnostní třídy C30/35 a oceli B550B. 

Po obvodu celého objektu je veden železobetonový ztužující trám 

tloušťky 250 mm, u stropní konstrukce druhého nadzemního podlaží a 

výše má výšku 300 mm od spodní strany trámu po spodní povrch 

desky, u prvního nadzemního podlaží je výška trámu 1050 mm. 

 

  - Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s 

klasickou skladbou a hlavní hydroizolační vrstvou z hydroizolační fólie. 

Spádová vrstva je řešena z klínů z tepelné izolace o stejném sklonu 

3%. Střecha je odvodněna do střešních vpustí. 
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   Skladba SK1 

    1) Stabilizační vrstva - prané říční kamenivo frakce 16/32 

Zatěžuje a stabilizuje volně položené vrstvy pod ní, tloušťka 

vrstvy činí 80 mm. 
 

    2) Ochranná vrstva - netkaná geotextilie 200g/m2 

Zabraňuje poškození hydroizolační vrstvy vrstvou kameniva. Na 

podklad je volně položena a přitížena. 
 

    3) Hydroizolační vrstva - hydroizolační fólie 

Je vytvořena z hydroizolační fólie z měkčeného PVC se 

skleněnou výztužnou vložkou, na podklad je volně položena a 

přitížena stabilizační vrstvou. Tloušťka fólie činí 1,5 mm a faktor 

difuzního odporu 15000. 
 

    4) Separační vrstva - netkaná geotextilie 200g/m2 

Odděluje tepelně izolační vrstvu z pěnového polystyrenu od 

hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Na podklad je volně 

položena a přitížena. 
 

    5) Tepelně izolační vrstva - expandovaný polystyren EPS 150 

Desky z pěnového polystyrenu o tloušťce 80 mm jsou na 

podklad dočasně přilepeny, poté přitíženy. Deklarovaný součinitel 

tepelné vodivosti činí 0,035 W/m-1*K*-1. 
 

    6) Spádová vrstva - spádové klíny z expandovaného polystyrenu 

Spádové klíny se sklonem 3% vytvořené z pěnového 

polystyrenu EPS 150 o stejných vlastnostech jako tepelně izolační 

vrstvy. Tloušťka vrstvy je různá od 50 do maximálně 397 mm. 
 

    7) Tepelně izolační vrstva - expandovaný polystyren EPS 150 

Pro vrstvu platí stejné informace jako u vrstvy č.5. 
 

    8) Parozábrana - hydroizolační asfaltový pás 

Vrstvu parozábrany tvoří hydroizolační asfaltový pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na 

podklad s penetračním nátěrem je bodově nataven. Faktor 

difuzního odporu činí 29000 a tloušťka 4 mm. 
 

    9) Penetrace - penetrační nátěr 

Penetrační nátěr pro natavení vrstvy parozábrany je nanesen 

na očištěný povrch nosné konstrukce. 
 

    10) Nosná konstrukce - železobetonová deska 

Je tvořena lokálně podepřenou monolitickou železobetonovou 

deskou o tloušťce 200 mm. 
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  - Hydroizolace 

Na izolační vrstvu ploché jednoplášťové střešní konstrukce bude 

použita hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou 

vložkou o celkové tloušťce 1,5 mm. Na vrstvu střešní parozábrany bude 

navržen asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 

nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o celkové tloušťce 4 mm. 

Hydroizolační vrstva spodní stavby je zajištěna dvěma asfaltovými 

pásy, spodní je asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou 

ze skleněné rohože o celkové tloušťce 3,5 mm. Horní asfaltový pás je 

též z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ale z hliníkové fólie s 

nakašírovanými skleněnými vlákny, má funkci ochrany proti působení 

radonu z podloží a tloušťku 4 mm 

Hyroizolace v kuchyních, koupelnách a WC je řešena pomocí 

hydroizolační stěrky. 
 

  - Tepelná izolace 

Na zateplení ploché jednoplášťové konstrukce střechy jsou navrženy 

dvě vrstvy expandovaného polystyrenu EPS 150 o tloušťce 2x 80 mm a 

s vloženou spádovou vrstvou ze stejného materiálu se sklonem 3% a 

tloušťce od 50 do 397 mm. Fasáda je zateplena deskami z minerální 

vaty o tloušťce 200 mm 
 

  - Podlahy 

Všechny podlahy jsou plovoucí, na nosnou stropní železobetonovou 

konstrukci je umístěna kročejová izolace ze speciálního 

elastifikovaného polystyrenu, nad ní separační polyethylenová fólie 

oddělující kročejovou izolaci od betonu, poté roznášecí vrstva betonové 

mazaniny. Na povrch je nalepena zvolená nášlapná vrstva keramické 

dlažby nebo laminátových desek. V místnostech s mokrým provozem je 

součástí podlahy hydroizolační stěrka. 
 

  - Povrchové úpravy 

Na úpravu povrchů stěn a stropů bude použito vápenocementové 

omítky. V kuchyních, koupelnách a na záchodech bude do daných 

výšek nalepen keramický obklad. V administrativní a barové části bude 

většina místností kryta sádrokartonovým podhledem, v němž povedou 

instalace včetně vzduchotechnického potrubí. 
 

  - Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými okny ve stříbrné hlinikové 

barvě, některá jsou opatřena předokenními roletami. 
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 c) Mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce je projektována tak, aby působením zatížení ve fázi 

výstavby či užívání nedošlo k ohrožení životů mechanickým poškozením či 

zřícením konstrukce, nepřiměřeným přetvořením částí konstrukce,  a aby 

nedošlo k poškození instalačních rozvodů a technického a 

technologického vybavení objektu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 a) Technické řešení 

Návrh vytápění a vzduchotechnické jednotky a rozvodů bude proveden 

specialistou v oboru technických zařízení budov. 
 

 b) Výčet technických a technologických zařízení 

  - vzduchotechnická jednotka a vzduchotechnické rozvody 

  - plynové spotřebiče 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu podrobněji řešeno v příloze č. 5 

projektové dokumentace. Součástí přílohy je technická zpráva požární 

bezpečnosti a půdorysy a situace požárně bezpečnostního řešení. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 a) Kritéria tepelně technického posouzení 

Všechny konstrukce,  kritické detaily, dispozice a výplně otvorů jsou 

navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky. Problematika je 

podrobněji řešena v příloze projektové dokumentace č. 6. 
 

 b) Energetická náročnost stavby 

Objekt spadá do kategorie energetické náročnosti C - vyhovující. Štítek 

energetické náročnosti budovy je součástí přílohy č. 6 projektové 

dokumentace. 
 

 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Stavba nevyužívá alternativních zdrojů energie. 
 

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

     komunální prostředí a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

 - Větrání: 

Větrání bytové části bude řešeno přirozeným větráním okny, větrání 

administrativní a barové části bude zajištěno nuceným větráním 

vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v prvním podzemním podlaží 

stavby, podrobný návrh vzduchotechnické jednotky a rozvodů bude řešen 

projektantem technických zařízení budov.. 

 

 



 

25 
 

 - Vytápění: 

Vytápění objektu je řešeno otopnými tělesy napojenými na otopnou 

soustavu, podrobný návrh bude stanoven projektantem TZB. 
 

 - Osvětlení: 

Osvětlení obytných místností je primárně navrženo jako přirozené, 

obytné místnosti jsou orientovány k oknům objektu. Taktéž pracovní 

plochy kanceláří jsou navrženy k oknům objektu. Schodišťové prostory 

jsou také osvětleny přirozeně. Součástí je i doplňkové umělé osvětlení. 
 

 - Zásobování vodou: 

Vodovodní rozvody budou vedeny instalačními šachtami a drážkami ve 

stěnách a budou napojeny na místní vodovodní řad. 
 

 - Odpady: 

Objekt bude napojen na kanalizační síť. Komunální odpad bude 

ukládán v kontejnerech na odpad, ty budou umístěny na určeném místě 

tak, aby umožňovaly snadný přístup popelářům. 
 

 - Vlivy stavby na okolí: 

  - Vibrace: 

Provoz objektu nevytváří vibrace, které by ovlivňovaly okolní 

zástavbu. 
 

  - Hluk: 

Hluk ovlivňující okolí bude zanedbatelný. 
 

  - Prašnost: 

Objekt nebude vytvářet prašnost. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko je nízké. Hydroizolační vrstva spodní stavby je tvořena 

dvěma asfaltovými pásy, z nichž jeden je navržen jako protiradonová 

ochrana. 
 

 b) Ochrana před bludnými proudy 

Podstatné působení bludných proudů se nepředpokládá. 
 

 c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemek se nachází v blízkosti tramvajové trati. Předpokládají se 

mírné vibrace, žádná speciální opatření nejsou nutná. 
 

 d) Ochrana před hlukem 

Veškeré obvodové konstrukce a střešní plášť jsou navrženy tak, aby 

splňovaly požadavky na akustickou pohodu v interiéru. 
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 e) Protipovodňová opatření 

Stavební pozemek leží v záplavové oblasti stoleté vody řeky Moravy. 

Žádná speciální opatření nejsou nutná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno na jihovýchodní straně 

stavebního pozemku, podrobněji zaznačeno v situačních výkresech. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě střednětlakého plynovodu, 

vedení nízkého napětí, vodovodního řadu a kanalizace. 
 

 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přesná poloha přípojek bude naznačena v situačních výkresech. 

Dimenze a výkonové kapacity budou navrženy specialistou TZB. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 a) Popis dopravního řešení 

Plocha pro parkovací stání bude navržena na severozápadní straně 

pozemku, připojení bude provedeno obousměrnou komunikací o šířce 6 m 

na jednosměrnou silnici v ulici Nezvalova. Vjezd do hromadné garáže v 

suterénu bude taktéž ze severní strany objektu. 
 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno 

výstavbou obousměrné silnice na severní straně objektu. Tato 

komunikace bude připojovat parkoviště na severozápadní straně objektu 

na komunikaci v ulici Nezvalova na východní straně objektu. Tato silnice 

(v ulici Nezvalova) je jednosměrná, příjezd k objektu je veden z ulice 

Březinova, výjezd potom na křižovatku s tř. Kosmonautů. 
 

 c) Doprava v klidu 

V hromadné garáži v prvním podzemním podlaží objektu je navrženo 

24 parkovacích stání, na vnějším parkovišti je jich 25. 
 

 d) Pěší a cyklistické stezky 

Na jižní a východní straně pozemku podél ulic Nezvalova a tř. 

Kosmonautů jsou již vystavěny chodníky. Vstupy do administrativní, 

barové i bytové části bude provedeno na tyto chodníky. Zpevněné plochy 

budou navrženy podél celého objektu, podrobněji v situačních výkresech. 

Cyklistické stezky nejsou součástí projektové dokumentace. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) Terénní úpravy 

Stavební pozemek rovinatý, nezastavěný a zatravněný. Veškeré 

nerovnosti budou vyrovnány při výkopových pracích. Vykopaná zemina 

bude skladována na pozemku a použita pro úpravu terénu. 
 

 b) Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby budou na pozemku vysazeny stromy. 
 

 c) Biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření v projektové dokumentaci navržena 

nejsou. 

 

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

 a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Ve fázi výstavby 

nebude docházet ke zbytečně vysoké produkci prachu a hluku, stavební 

odpad bude skladován v kontejnerech na odpad nebo přímo odvezen na 

skládku. Ve fázi provozu nebude objekt produkovat hluk, vibrace či 

prašnost, odpad bude ukládán do popelnic, jež se budou nacházet na 

severovýchodní straně pozemku. 
 

 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

  v krajině 

Stavba nepůsobí negativně na okolní přírodu, naopak zapadá do 

městského prostředí. 
 

 c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenalézá v chráněném území. 
 

 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

  EIA 

Žádné podmínky ze závěru zjišťovacího řízení nejsou stanoveny. 
 

 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

  podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navržena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Objekt je mechanicky odolný a tuhý, splňuje požadavky na 

únosnost, za běžných podmínek nehrozí jeho poškození či dokonce zřícení a 

splňuje požadavky na požární ochranu a na vnitřní pohodu z hlediska tepelné 

techniky a akustiky. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Jednotlivá množství materiálů budou vypočtena na základě projektové 

dokumentace. Podrobný výpočet potřebných množství a časový 

harmonogram jejich zajištění obstará projektant v oblasti realizace stavby. 
 

 b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno pomocí dočasných drenáží, které budou 

zřízeny kolem půdorysu budoucího objektu. 
 

 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno na jihovýchodní straně 

stavebního pozemku, podrobněji zaznačeno v situačních výkresech. 

Přípojky poté budou sloužit pro stavební objekt ve fázi provozu. Objekt 

bude napojen na inženýrské sítě střednětlakého plynovodu, vedení 

nízkého napětí, vodovodního řadu a kanalizace. 

Vjezd na staveniště bude z tř. Kosmonautů, protože stavební technika 

by jednosměrnou ulicí Nezvalova neprojela. 
 

 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Ve fázi výstavby nebude docházet ke zbytečně vysoké produkci prachu 

a hluku, zvýšené prašnosti bude zabráněno kropením vodou. Stavební 

odpad bude skladován v kontejnerech na odpad nebo přímo odvezen na 

skládku. 
 

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

  kácení dřevin 

Stavební pozemek bude během výstavby oplocen. Skladování 

materiálů, strojů a odpadů bude provedeno na pozemku. Žádné další 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou nutné. 
 

 f) Maximální zábory pro staveniště 

Výstavba stavebního objektu včetně skladování materiálů, strojů a 

odpadů bude probíhat na stavebním pozemku, jiné zábory půdy nejsou 

nutné. 
 

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

  jejich likvidace 

Stavební odpad bude skladován v kontejnerech na odpad nebo přímo 

odvezen na skládku, přesnější množství odpadů stanoví projektant v 

oboru realizace stavby. 
 

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

Na stavebním pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 250 mm a 

uložena na západní straně pozemku pro pozdější terénní úpravy. 
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Výkopové práce budou probíhat pomocí strojní techniky. Přebytečné 

množství se odveze na skládku. 
 

 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ve fázi výstavby nebude docházet ke zbytečně vysoké produkci prachu 

a hluku, zvýšené prašnosti bude zabráněno kropením vodou. Stavební 

odpad bude skladován v kontejnerech na odpad nebo přímo odvezen na 

skládku. 
 

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

    potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

    právních předpisů 

Ve fázi výstavby bude dbáno na dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví, pracovníci na stavbě budou mít základní bezpečnostní 

vybavení, při práci ve výškách budou jistěni bezpečnostními lany. Při 

nevhodných klimatických podmínkách budou práce přerušeny. Stavební 

pozemek bude ve fázi výstavby oplocen, aby bylo zamezeno vniku 

nepovolaných osob. 
 

 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba jako navržena jako bezbariérová, veškeré vstupy do objektu se 

nacházejí v úrovni terénu, vertikální pohyb je zajištěn výtahy. 
 

 l) Zásady pro dopravně technické opatření 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno na jihovýchodní straně 

stavebního pozemku, podrobněji zaznačeno v situačních výkresech. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě střednětlakého plynovodu, vedení 

nízkého napětí, vodovodního řadu a kanalizace. 

Vjezd na staveniště bude z tř. Kosmonautů, protože stavební technika 

by jednosměrnou ulicí Nezvalova neprojela. Na komunikaci budou 

umístěny dopravní značky upozorňující na výjezd stavební techniky. 
 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby se nevyžadují. 
 

 n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup jednotlivých prací, časový harmonogram a dílčí termíny stanoví 

projektant v oblasti realizace stavby po konzultaci s dodavatelem stavby. 

 

 

Datum: 14.1.2016 

Vypracoval: Bc. Tomáš Ocelík 

 

Podpis:.................................... 
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a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt polyfunkčního domu je tvořen provozy administrativy, bytových 

jednotek a baru s možností přípravy jednoduchého občerstvení. Objekt 

obsahuje v prvním nadzemním podlaží provozy administrativy a baru s 

jednoduchým občerstvením, v ostatních nadzemních podlažích je část 

objektu určena pro administrativní provoz, část pro trvalé bydlení. Bytové 

buňky jsou primárně určeny pro zaměstnance administrativního či barového 

provozu objektu. Plochy kanceláří jsou určeny k pronájmu jednotlivým 

subjektům, do daných prostor nebudou mít přístup nepovolané osoby. V 

podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. 
 

 Celý objekt: 

  Zastavěná plocha: 1089,21 m2 

  Obestavěný prostor: 22847,27 m3 

  Užitná plocha: 4950,87 m2 
 

 Administrativní část 

  Užitná plocha: 2630,68 m2 

  Počet kanceláří: 54 

  Počet pracovníků: 160 
 

 Barová část 

  Užitná plocha: 420,97 m2 

  Počet míst pro hosty: 50 

  Počet pracovníků: 3 
 

 Bytová část 

  Užitná plocha: 1078,86 m2 

  Počet bytových jednotek: 12 

   4x byt 3+kk o ploše 94,30 m2 

   4x byt 2+kk o ploše 83,74 m2 

   4x garsonka o ploše 47,90 m2 

  Počet projektovaných uživatelů: 40 
 

 Hromadná garáž 

  Užitná plocha: 694,23 m2 

  Počet parkovacích stání: 24 

 

D.1.1.a.2 Architektonické řešení 

Půdorys objektu tvoří tvar písmene L o maximálních rozměrech 43,2x37,0 

m. Na několika místech půdorysu je konstrukce vytažena o jeden metr před 

fasádu, v místech ztužujících železobenotových zdí, mezi nimiž se nachází 
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schodiště a výtahové šachty, dokonce o 1,3 m, tím je docíleno členitosti 

fasády a celého objektu. Součástí některých bytových jednotek je balkón o 

šířce 1,5 m a součástí jiných je lodžie 1,5 metrů zapuštěná do obvodové 

kontrukce objektu.  

Jižní část objektu je orientována podél hlavní ulice tř. Kosmonautů, do této 

části je tedy situována část administrativní ve druhém nadzemním podlaží a 

výše a část baru s jednoduchým občerstvením v prvním nadzemním podlaží. 

V severní části stavby podél ulice Nezvalova jsou navrženy bytové buňky ve 

druhém nadzemním podlaží a výše, první nadzemní podlaží je vyplněno 

kancelářskými prostory administrativy. 

Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet s lokálně 

podepřenými deskami, výplňové obvodové zdivo je tvořeno vápenopískovými 

tvárnicemi, vnitřní příčky jsou stavěny z porobetonových tvárnic a 

sádrokartonových konstrukcí. Šírka objektu je určena počtem polí 

železobetonových desek v hromadné garáži v suterénu, tedy dvě pole 

5,5x5,5 m pro parkovací stání a jedno pole 6,5x5,5 m jako komunikační 

prostor mezi nimi. V prvním nadzemím podlaží v barové části stavba 

zachovává tento princip, od druhého nadzemního podlaží (administrativní 

část) je šířka objektu tvořena pouze dvěma poli. V severní části je šířka tří 

polí zachována po celé výšce objektu. Výška stavby činí 18 m.  

Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová konstrukce s 

výškou atiky 1 m. Sklon střechy ke střešním vpustím činí 3%, sklon horní 

strany atiky 6%. Hydroizolační vrstva je vytvořena z hydroizolační fólie o 

tloušťce 1,5 mm a je zatížena stabilizační vrstvou kameniva. 

Vnější oplechování parapetů je vytvořeno z titanzinkového plechu tloušťky 

0,6 mm. Balkónové zábradlí je montované a kotvené z boku do 

železobetonové konstrukce, zábradelní výplň tvoří čiré bezpečnostní sklo. 

Okna bytových jednotek jsou bílá plastová, okna administrativní a barové 

části jsou navržena větší a kovová. 

 

D.1.1.a.3 Výtvarné řešení 

Objekt je laděn do stříbrně šedé barvy, většina obvodových svislých ploch 

je kryta lehkým obvodovým pláštěm z cementotřískových desek. Okna jsou 

hliníková s našedlou barvou. 

 

D.1.1.a.4 Materiálové řešení 

Nosná konstrukce objektu je řešena ze železobetonu, obvodové výplňové 

zdivo a mezibytové příčky jsou z vápenopískových tvárnic, nenosné příčky z 

porobetonových tvárnic a sádrokartonových konstrukcí. Okna jsou hliníková, 

tepelné izolace z minerální vaty a expandovaného polystyrenu EPS, 
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hydroizolace většinou z asfaltových pásů, na hydroizolaci střechy je užita 

hydroizolační fólie. 

 

D.1.1.a.5 Dispoziční řešení 

Polyfunkční dům je navržen jako novostavba skládající se ze tří provozů, a 

to z části administrativních pracovišť, baru s možností přípravy jednoduchých 

pokrmů a z části bytových buněk. Každý provoz má svůj vlastní vstup. 
 

 Administrativní část: 

Vstup do administrativní části se nachází na jihovýchodní straně 

stavebního objektu, je z velké části prosklený a vchází se jím do vstupní haly 

A101. Ta je vysoká přes tři nadzemní podlaží a její součástí je 

železobetonové schodiště administrativního provozu, které je z velké části do 

prostoru vstupní haly otevřené. Schodištěm se lze dostat do vyšších 

nadzemních podlaží, kde se nalézají administrativní pracoviště, a do prvního 

podzemního podlaží s hromadnou garáží pro osobní vozidla. U schodiště se 

v prvním podlaží nalézá kancelář A102, v hale se nachází ještě místnost 

recepce A103. 

Hlavní komunikační trakt, chodba A104, směřuje do severní části objektu, 

K oknům na západní straně jsou orientována pracoviště administrativy, 

kanceláře A105, A106 a A107, ve vnitřním prostoru jsou navrženy hygienické 

prostory, a to pro ženy záchodová předsíň A108 a místnost WC A109, pro 

muže pak záchodová předsíň A110 a místnost WC A111. Další vnitřní 

prostor je vyplněn skladovými prostory A113, A114, A115 a A116. K oknům 

na východní straně jsou orientovány kanceláře A112 a A117, na severní 

straně potom kanceláře A118, A119 a A120. Prostory administrativní části 

sousedí s komunikačním prostorem bytové části i s provozem restaurace, 

pohyb mezi jednotlivými provozy není zajištěn. 

Po schodišti se lze dostat do druhého nadzemního podlaží, ze 

schodišťového prostoru A201 je zajištěn přístup do chodby A202 v západní 

části objektu, slouží jako hlavní komunikační trakt ke kancelářským 

pracovištím A203 až A211 orientovaných k jižní a severní straně. Dále se lze 

z ní dostat do kuchyňky A212, která slouží jako přípravna vlastních pokrmů 

pro zaměstnance. Vnitřní prostor je vyplněn skladovacími prostory A213, 

A214 a A215. Ze schodišťového prostoru se lze dále dostat do chodby A216, 

z níž je přístup do kancelářských místností A222 a A223 orientovaných k 

východní straně. Vnitřní prostor je vyplněn hygienickými prostory, pro ženy 

jsou určeny záchodová předsíň A219 a místnost WC A220, pro muže pak 

záchodová předsíň A217 a místnost WC A218. Další vnitřní prostor je 

vyplněn skladovací plochou A221. 
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Od třetího nadzemního podlaží po páté je dispoziční uspořádání identické 

s druhým nadzemním podlažím, pouze ve čtvrtém a pátém podlaží přibude 

kancelářská místnost A424, resp. A425, nacházející se nad prostorem 

vstupní haly. 
 

 Barová část: 

Vstup je z jižní strany objektu, je kryt nosnými konstrukcemi vyšších 

podlaží, vchází se jím do zádveří, a poté do samotného prostoru baru s 

barovým pultem. Bar je orintován na jih a západ, ve vnitřní dispozici se 

nacházejí hygienické prostory a úklidová místnost. Prostor pro zaměstnance 

je orientován k severní straně objektu, nachází se zde místnost pro 

zaměstnance, sklad nápojů a potravin, kuchyně pro případnou přípravu 

pokrmů, i když servírování pokrmů se dle projektové dokumentace 

nepředpokládá. Vnitřní prostor je vyplněn hygienickými prostory pro 

zaměstnance. 
 

 Bytová část: 

Vstup do bytové části se nachází v severní části objektu na východní 

straně, vchází se jím do zádveří B101 a poté do prostoru schodiště s 

výtahem B102, po schodišti je přístup do prvního podzemního podlaží. Zde 

se nachází vstup do hromadné garáže pro osobní vozidla a do sklepních 

prostor. Z chodby S07 je zajištěn přístup do jednotlivých sklepních boxů a 

společné kolárny.  

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 3 bytové jednotky. Byt 3+kk 

o půdorysné ploše 94,3 m2 je orientován na severní straně objektu, vstupuje 

se do místnosti předsíně B202, z níž je zajištěn přístup do ložnice B208 a 

šatny B209, která je dispozičně umístěna kvůli blízkosti výtahové šachty. 

Dále se z předsíně pokračuje do chodby B203, z níž se lze dostat do pokoje 

B207, koupelny B206, prostoru toalety B205 a obývacího pokoje s 

kuchyňským koutem. 

Další bytová jednotka je garsonka o půdorysné ploše 47,9 m2, vstupuje se 

do předsíně B210, odtud je zajištěn přístup do všech prostor bytu, do šatny 

B213, do hygienické místnosti koupelny s WC B212 a do obývacího pokoje s 

kuchyňským koutem B211. 

Další byt 2+kk má půdorysnou plochu 83,74 m2, ze schodišťového 

prostoru je navržen vstup do předsíně B214, odtud je přístup do pokoje B220 

orientovaného na východní stranu objektu, šatny B219 a chodby B215. Tou 

lze dále pokračovat do koupelny B218, místnosti WC B217 a do obývacího 

pokoje s kuchyňským koutem B216. 

Dispozice ve třetím nadzemním podlaží a výše je totožná s druhým, pouze 

dochází k prostřídání prostoru lodžie mezi byty 2+kk a garsonkou. 
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D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt splňuje technické požadavky dle platných norem, stavba je řešena 

jako bezbariérová a je určena k přístupu osob s omezenou schopností 

pohybu. 
 

D.1.1.a.7 Celkové provozní řešení 

Polyfunkční dům tvoří provozy administrativy, bytového fondu a baru s 

jednoduchým občerstvením. Objekt obsahuje v prvním nadzemním podlaží 

provozy administrativy a baru s jednoduchým občerstvením, v ostatních 

nadzemních podlažích je část objektu určena pro administrativní provoz, část 

pro trvalé bydlení. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. 

Přístup na schodiště bytové části je vchodem na severovýchodní straně 

objektu. Přístup do administrativní části tvoří vchod na jihovýchodní straně 

stavby do vstupní haly, ta výškově zasahuje přes tři nadzemní podlaží a 

schodiště administrativní části je otevřené do vstupní haly. Přístup do baru je 

z jižní strany z tř. Kosmonautů, přístup do části pro zaměstnance baru ze 

severní strany. 
 

D.1.1.a.8 Konstrukční a stavebně technické řešení 

Polyfunkční objekt je navržen jako nosný monolitický železobetonový 

skelet s lokálně podepřenými stropními deskami. Objekt je rozdělen na část 

administrativní a část baru s přípravou jednoduchých jídel v prvním 

nadzemním podlaží a na části administrativní a bytové ve druhém až pátém 

nadzemním podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází hromadná 

garáž pro osobní vozidla. 

Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet s 

lokálně podepřenými stropními deskami. Výplňové obvodové zdivo je z 

vápenopískových tvárnic. 

Konstrukční výška prvního nadzemního podlaží je 4000 mm, konstrukční 

výška prvního podzemního a od druhého nadzemního podlaží včetně činí 

3250 mm. 
 

D.1.1.a.9 Bezpečnost při užívání stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na bezpečnost při užívání 

stavby. 
 

D.1.2.a.10 Stavebně-konstrukční řešení 

 - Výkopy 

Na stavebním pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 250 mm a 

uložena na západní straně pozemku pro pozdější terénní úpravy. Další 

vykopaná zemina bude uložena odděleně ve stejné části pozemku a bude 

použita pro hrubé vyrovnání pozemku po výstavbě. Výkopové práce 

budou probíhat pomocí strojní techniky 
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 - Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou tvořeny základovými patkami, ty jsou 

navrženy jako monolitické, železobetonové a stupňovité. Pevnostní třída 

betonu činí C30/35 a oceli B550B, krytí výztuže pak 25 mm. Všechny 

patky jsou umístěny bez excentricity oproti koordinačnímu systému A-H/1-

7. Pod veškerými železobetonovými základovými kostrukcemi bude 

provedena podbetonávka z prostého betonu o tloušťce 100 mm, aby 

nedošlo k zanesení ocelové výztuže zeminou. Výškové umístění horní 

strany všech základových konstrukcí je 3350 mm pod nulovou výškovou 

kótou prvního nadzemního podlaží. 
 

  Vnitřní patky ZP1: 

Půdorysné rozměry spodního stupně patky činí 3000x3000 mm, 

výška pak 500 mm, horní stupeň má rozměry 1800x1800 mm a výšku 

500 mm. Celkový počet patek ZP1 činí 15 kusů. 
 

  Obvodové patky ZP2: 

Rozměry spodního stupně jsou 2500x2500 mm a výška 450 mm, 

rozměry spodního 1500x1500 mm a výška 400 mm. V objektu se jich 

nachází 16. 
 

  Rohové patky ZP3: 

Rohové patky mají rozměry spodního stupně 1800x1800 mm a výšku 

300 mm, horního stupně pak 1100x1100 mm a výšku 300 mm, jejich 

počet činí 6 kusů. 
 

Pod nosnými železobetonovými stěnami ztužujících jader budou 

navrženy monolitické železobetonové pásy šířky 800 mm a výšky 500 mm, 

kolem výtahové šachty bude výška základu zvýšena až na 1000 mm z 

důvodu dojezdu výtahu. Základové pásy pod obvodovými 

železobetonovými stěnami tloušťky 200 mm budou mít rozměry 

500x500 mm. 

Založení nosných sloupů schodišť bude vyřešeno monolitickou 

železobetonovou patkou o rozměrech 1800x1800 mm a výšce 500 mm. 

Po celé ploše objektu bude provedena základová deska z prostého 

betonu o tloušťce 200 mm z betonu pevnostní třídy C20/25 s vloženou 

KARI sítí 120/120/6. 
 

 - Svislé nosné konstrukce 

Nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými sloupy 

o pevnostní třídě betonu C30/35 a oceli B550B, krytí výztuže činí 25 mm. 

Obvodové sloupy ve druhém nadzemním podlaží a výše jsou umístěny 

mimostředně s excentricitou 25 mm. 
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  Sloupy v 1S: 

Vnitřní sloupy S1 o rozměrech 400x400 mm mají výšku 3150 mm od 

základové patky po spodní stranu stropní desky. Jsou umístěny bez 

excentricity oproti koordinačnímu systému A-H/1-7. Celkový počet 

sloupů S1 v 1S činí 15. 

Sloupy S2 umístěné v obvodové stěně mají rozměry 300x300 mm a 

výšku taktéž 3150 mm. Jsou navrženy bez excentricity oproti 

koordinačnímu systému a jejich počet činí 20 kusů. Obvodové sloupy 

budou monoliticky spojeny se suterénní železobetonovou stěnou 

tloušťky 200 mm. Součástí obvodové stěny budou sklepní světlíky 

taktéž ze železobetonu o půdorysných rozměrech 900x400 mm, 

tloušťce stěn 75 mm a počtu 6 kusů. 
 

  Sloupy v 1NP: 

Vnitřní sloupy S1 mají, stejně jako v prvním podzemním podlaží, 

rozměry 400x400 mm, jsou umístěny bez excentricity a v podlaží se jich 

nachází 15. Oproti suterénu ale mají výšku 3800 mm od horní strany 

spodní stropní desky po spodní stranu horní desky. 

Obvodové sloupy S2 mají rozměry 300x300 mm a výšku 3800 mm 

stejně jako vnitřní sloupy. Jsou umístěny bez excentricity a jejich počet 

činí 22 ks. 
 

  Sloupy v 2NP: 

Rozměry vnitřních sloupů činí 300x300 mm a jsou umístěny bez 

excentricity. Výška sloupů je 3050 mm od horní strany spodní stropní 

desky po spodní stranu horní desky a počet 11. 

Obvodové sloupy S5 mají rozměry 250x250 mm a výšku 3050 mm a 

v podlaží se jich nachází 15. Oproti koordinačnímu systému jsou 

posunuty o 25 mm v obou směrech. 

Obvodové sloupy S6 mají stejné rozměry jako sloupy S5, v podlaží 

se jich ovšem nalézá 7 a oproti koordinačnímu systému jsou posunuty o 

25 mm pouze v jednom směru. 

 

  Sloupy v 3NP, 4NP a 5NP: 

Rozměry, výška, počet i jejich excentrické umístění je totožné s 

druhým nadzemním podlažím. 
    

  Sloupy S3: 

Sloupy S3 jsou v objektu umístěny z důvodu vynášení schodišťového 

nosného trámu Z3, jejich rozměry činí 250x250 mm a počet 3 kusy v 

prvním podzemním podlaží, 3 kusy v 1NP a po jednom kuse v 2NP, 
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3NP a 4NP. Výška sloupu je totožná s výškami sloupů S1 až S6 pro 

dané podlaží. 
 

  Počty sloupů celkem v celém objektu: 

   Sloup S1: 30 

   Sloup S2: 42 

   Sloup S3: 9 

   Sloup S4: 44 

   Sloup S5: 60 

   Sloup S6: 27 
 

  Ztužující konstrukce: 

Ztužující jádra budou tvořena železobetonovou stěnou tloušťky 300 

mm po celé výšce objektu, v jádrech bude situována výtahová šachta a 

schodiště. 
 

 - Svislé nenosné kostrukce 

Výplňové zdivo obvodové stěny v nadzemních podlažích bude z 

vápenopískových tvárnic Silka o rozměrech 240x248x248 mm (tloušťka 

250 mm) zděných na maltu pro tenké spáry. Mezibytové stěny budou 

vytvořeny ze stejných tvárnic. 

Veškeré příčky budou z porobetonových tvárnic Ytong o rozměrech 

125x249x599 mm (tloušťka 125 mm) zděných na maltu pro tenké spáry. 

Příčky oddělující kanceláře v administrativní části ve druhém 

nadzemním podlaží a výše budou provedeny jako sádrokartonová příčka s 

dvojitým opláštěním o tloušťce 125 mm. 
 

 -  Vodorovné konstrukce 

Nosnou vodorovnou stropní konstrukcí ve všech podlažích je 

monolitická železobetonová lokálně podepřená deska o tloušťce 200 mm z 

betonu pevnostní třídy C30/35 a oceli B550B. 

Po obvodu celého objektu je veden železobetonový ztužující trám 

tloušťky 250 mm, u stropní konstrukce druhého nadzemního podlaží a 

výše má výšku 300 mm od spodní strany trámu po spodní povrch desky, u 

prvního nadzemního podlaží je výška trámu 1050 mm. 

 

 - Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickou 

skladbou a hlavní hydroizolační vrstvou z hydroizolační fólie. Spádová 

vrstva je řešena z klínů z tepelné izolace o stejném sklonu 3%. Střecha je 

odvodněna do střešních vpustí. 
 

  Skladba SK1 

   1) Stabilizační vrstva - prané říční kamenivo frakce 16/32 
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Zatěžuje a stabilizuje volně položené vrstvy pod ní, tloušťka vrstvy 

činí 80 mm. 
 

   2) Ochranná vrstva - netkaná geotextilie 200g/m2 

Zabraňuje poškození hydroizolační vrstvy vrstvou kameniva. Na 

podklad je volně položena a přitížena. 
 

   3) Hydroizolační vrstva - hydroizolační fólie 

Je vytvořena z hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou 

výztužnou vložkou, na podklad je volně položena a přitížena stabilizační 

vrstvou. Tloušťka fólie činí 1,5 mm a faktor difuzního odporu 15000. 
 

   4) Separační vrstva - netkaná geotextilie 200g/m2 

Odděluje tepelně izolační vrstvu z pěnového polystyrenu od 

hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Na podklad je volně položena a 

přitížena. 
 

   5) Tepelně izolační vrstva - expandovaný polystyren EPS 150 

Desky z pěnového polystyrenu o tloušťce 80 mm jsou na podklad 

dočasně přilepeny, poté přitíženy. Deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti činí 0,035 W/m-1*K*-1. 
 

   6) Spádová vrstva - spádové klíny z expandovaného polystyrenu 

Spádové klíny se sklonem 3% vytvořené z pěnového polystyrenu 

EPS 150 o stejných vlastnostech jako tepelně izolační vrstvy. Tloušťka 

vrstvy je různá od 50 do maximálně 397 mm. 
 

   7) Tepelně izolační vrstva - expandovaný polystyren EPS 150 

Pro vrstvu platí stejné informace jako u vrstvy č.5. 
 

   8) Parozábrana - hydroizolační asfaltový pás 

Vrstvu parozábrany tvoří hydroizolační asfaltový pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na 

podklad s penetračním nátěrem je bodově nataven. Faktor difuzního 

odporu činí 29000 a tloušťka 4 mm. 
 

   9) Penetrace - penetrační nátěr 

Penetrační nátěr pro natavení vrstvy parozábrany je nanesen na 

očištěný povrch nosné konstrukce. 
 

   10) Nosná konstrukce - železobetonová deska 

Je tvořena lokálně podepřenou monolitickou železobetonovou 

deskou o tloušťce 200 mm 
 

 - Hydroizolace 

Na izolační vrstvu ploché jednoplášťové střešní konstrukce bude 

použita hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou 
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vložkou o celkové tloušťce 1,5 mm. Na vrstvu střešní parozábrany bude 

navržen asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 

nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o celkové tloušťce 4 mm. 

Hydroizolační vrstva spodní stavby je zajištěna dvěma asfaltovými 

pásy, spodní je asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 

skleněné rohože o celkové tloušťce 3,5 mm. Horní asfaltový pás je též z 

oxidovaného asfaltu, nosná vložka ale z hliníkové fólie s nakašírovanými 

skleněnými vlákny, má funkci ochrany proti působení radonu z podloží a 

tloušťku 4mm 

Hyroizolace v kuchyních, koupelnách a WC je řešena pomocí 

hydroizolační stěrky. 
 

 - Tepelná izolace 

Na zateplení ploché jednoplášťové konstrukce střechy jsou navrženy 

dvě vrstvy expandovaného polystyrenu EPS 150 o tloušťce 2x 80 mm a s 

vloženou spádovou vrstvou ze stejného materiálu se sklonem 3% a 

tloušťce od 50 do 397 mm. Fasáda je zateplena deskami z minerální vaty 

o tloušťce 200 mm 
 

 - Podlahy 

Všechny podlahy jsou plovoucí, na nosnou stropní železobetonovou 

konstrukci je umístěna kročejová izolace ze speciálního elastifikovaného 

polystyrenu, nad ní separační polyethylenová fólie oddělující kročejovou 

izolaci od betonu, poté roznášecí vrstva betonové mazaniny. Na povrch je 

nalepena zvolená nášlapná vrstva keramické dlažby nebo laminátových 

desek. V místnostech s mokrým provozem je součástí podlahy 

hydroizolační stěrka. 
 

 - Povrchové úpravy 

Na úpravu povrchů stěn a stropů bude použito vápenocementové 

omítky. V kuchyních, koupelnách a na záchodech bude do daných výšek 

nalepen keramický obklad. V administrativní a barové části bude většina 

místností kryta sádrokartonovým podhledem, v němž povedou instalace 

včetně vzduchotechnického potrubí. 
 

 - Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými okny ve stříbrné hlinikové barvě, 

některá jsou opatřena předokenními roletami. 

 

Datum: 14.1.2016 

Vypracoval: Bc. Tomáš Ocelík 

 

Podpis:.................................... 
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3 Závěr 
Cílem této diplomové práce byl návrh novostavby polyfunkčního domu v 

Olomouci, řešení jeho členění z hlediska tvarového, architektonického, 

výtvarného, dispozičního, materiálového a konstrukčního, posouzení 

požadavků na požární ochranu a stavební fyziku a vypracovat projektovou 

dokumentaci dle platných předpisů a norem. 

Oproti původní představě jsem musel navrhovaný objekt ve všech 

oblastech zjednodušit, především tedy z hlediska tvarového a vnějšího 

architektonického. 

I přes tyto změny jsem nakonec naplnil zadání a cíle práce, tedy navržení 

polyfunkčního domu, jeho umístění v terénu, veškeré konstrukční a 

dispoziční řešení včetně posouzení požadavků požární ochrany a stavební 

fyziky, jak je vyobrazeno v přílohách této diplomové práce. 
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4 Seznam použitých zdrojů 
 a) Zákony, normy, vyhlášky 

 - ČR, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

  předpisů 

 - ČR, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 - ČR, Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

  staveb 

 - ČR, Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 

  vyhlášky č. 230/2015 Sb. 

 - ČR, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

  ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

 - ČR, Vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

  č. 62/2013 Sb. 
 

 - ČR, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

  účinky hluku a vibrací 
 

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

  posuzování akustických vlastností stavebních výrobků- Požadavky 

 - Norma ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: 

  Terminologie 

 - Norma ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

  Požadavky 

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

  hodnoty veličin 

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

  metody 

 - Norma ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov - Část 1: 

  Základní požadavky 

 - Norma ČSN 73 0580-2:2007 + Z1:2014 Denní osvětlení budov - Část 2: 

  Denní osvětlení obytných budov 

 - Norma ČSN 73 0580-4:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov 

  - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 

 - Norma ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015 Požární bezpečnost 

  staveb - Nevýrobní objekty 

 - Norma ČSN 73 0810:2009 + Z1:2012 + Z2:2013 + Z3:2013 Požární 

  bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

 - Norma ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013 Požární bezpečnost staveb - 

  Budovy pro bydlení a ubytování 

 - Norma ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování 
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  požární vodou 

 - Norma ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 + Z3:2012 Obytné 

  budovy 

 - Norma ČSN 73 5305:2005 Administrativní budovy a prostory 

 

b) Technické listy 

 -  Divize Isover, Saint Gobain Construction Products CZ a.s. Isover EPS 

  RigiFloor 4000: elastifikované desky pro kročejový útlum podlah. [soubor 

  PDF] 1. 7. 2014. www.isover.cz 

 -  Divize Isover, Saint Gobain Construction Products CZ a.s. Isover EPS 

  150S: stabilizované desky z pěnového polystyrenu. [soubor PDF] 

  1. 7. 2014. www.isover.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: DEKPLAN, rozměrově stálá 

  střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC. [soubor PDF] 08/2015. 

  www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: DEKPRIMER, asfaltová 

  penetrační emulse. [soubor PDF] 06/2010. www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: FILTEK, geotextilie separační, 

  ochranná, filtrační, a zpevňovací. [soubor PDF] 08/2015. www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: GLASTEK 40 SPECIAL 

  MINERAL, hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

  vložkou ze skleněné tkaniny. [soubor PDF] 06/2015. www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: DEKPLAN, rozměrově stálá 

  střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC. [soubor PDF] 08/2015. 

  www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: DEKBIT V60 S35, hydroizolační pás z 

  oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože. [soubor PDF] 

  08/2015. www.dek.cz 

 - DEK. Hydroizolační materiály: DEKBIT AL S40, hydroizolační pás z 

  oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze hliníkové fólie kašírované 

  skleněnými vlákny. [soubor PDF] 07/2014. www.dek.cz 

 - Xella CZ, s.r.o. Produktový katalog. [soubor PDF] www.ytong.cz 

 - Xella CZ, s.r.o. Přehled materiálových vlastností a produktů. [soubor PDF] 

  www.ytong.cz 

 - Xella CZ, s.r.o. Řešení pro akustické a nosné stěny SILKA [soubor PDF] 

  www.ytong.cz 

 - Knauf Praha. W 11 Příčky. [soubor PDF] www.knauf.cz 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
UT     UPRAVENÝ TERÉN 

PD     PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

TL.     TLOUŠŤKA 

XPS     EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 

ŽB.     ŽELEZOBETON 

VŠ     VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

NP     NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

PÚ     POŽÁRNÍ ÚSEK 

p.č.     PARCELNÍ ČÍSLO 

k.ú.     KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

SBS     MODIFIKACE ASFALTOVÝCH PASŮ 

PE     POLYETHYLEN 

ČSN     ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

PHP     PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 

RŠ     ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 

ks      KUSŮ 

Pozn.    POZNÁMKA 

OZN     OZNAČENÍ 

DN     PRŮMĚR 

Bpv     BALT PO VYROVNÁNÍ 

S – JTSK   GEODETICKÝ SYSTÉM 

ZŠ     ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA 

Θe      NÁVRHOVÁ TEPLOTA 

Ue  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VNĚJŠÍ KCE. 

Θai  TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU 

fRsi  TEPLOTNÍ FAKTOR      

U  SOUČINITEL PROSTUPU  TEPLA   

Rsi TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA 

V  OBJEM BUDOVY 

A  CELKOVÁ PLOCHA 

b  REDUKČNÍ SOUČINITEL 

Uem,n20 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

ρ  OBJEMOVÁ HMOTNOST 

λ  SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 

R  ODPOR KONSTRUKCE 

d  TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 

k  KOREKCE 

hp  POŽÁRNÍ VÝŠKA 

SPB STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
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6 Seznam příloh 
Složka č. 1 - Studijní práce, výpočty 

 01  VÝPOČET DIMENZE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A POJISTNÝCH 

   PŘEPADŮ 

 02  VÝPOČET SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN 

 - Výpočty železobetonových konstrukcí 

 

Složka č. 2 - C Situační výkresy 

 C.01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M 1:7500 

 C.02 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES, M1:500 

 C.03 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M1:500 

 

Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (část 1) 

 D.1.1.01 PŮDORYS 1S, M1:50 

 D.1.1.02 PŮDORYS 1NP, M1:50 

 D.1.1.03 PŮDORYS 2NP, M1:50 

 D.1.1.04 PŮDORYS 3NP, M1:50 

 D.1.1.05 PŮDORYS 4NP, M1:50 

 D.1.1.06 PŮDORYS 5NP, M1:50 

 

Složka č. 4 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (část 2) 

 D.1.1.07 ŘEZ B-B', M1:50 

 D.1.1.08 ŘEZ C-C', M1:50 

 D.1.1.09 POHLED JIŽNÍ, M1:50 

 D.1.1.10 POHLED SEVERNÍ, M1:50 

 D.1.1.11 POHLED ZÁPADNÍ, M1:50 

 D.1.1.12 POHLED VÝCHODNÍ, M1:50 

 

Složka č. 5 - D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení (část 1) 

 D.1.2.01 ZÁKLADY, M1:50 

 D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S, M1:50 

 D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP, M1:50 

 D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2NP, M1:50 

 D.1.2.05 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP, M1:50 

 D.1.2.06 VÝKRES TVARU STROPU NAD 4NP, M1:50 

 D.1.2.07 VÝKRES TVARU STROPU NAD 5NP, M1:50 
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Složka č. 6 - D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení (část 2) 

 D.1.2.08 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, M1:50 

 D.1.2.09 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 D.1.2.10 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 D.1.2.11 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 D.1.2.12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

 D.1.2.13 DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI, M1:5 

 D.1.2.14 DETAIL ATIKY V MÍSTĚ POJISTNÉHO PŘEPADU, M1:5 

 D.1.2.15 DETAIL ATIKY V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ SPÁDOVÉ VRSTVY, M1:5 

 D.1.2.16 DETAIL VYVEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, M1:5 

 D.1.2.17 DETAIL ZÁKLADOVÉHO PÁSU, M1:5 

 D.1.2.18 ZÁKLADY - VYTAŽENÉ ŘEZY, M1:50 

 D.1.2.19 PLOCHÁ STŘECHA - VYTAŽENÉ ŘEZY, M1:50 

 

Složka č. 7 - D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení 

 - Technická zpráva požární bezpečnosti 

 - Výpočty požární bezpečnosti 

 D.1.3.01 PBŘ - PŮDORYS 1S 

 D.1.3.02 PBŘ - PŮDORYS 1NP 

 D.1.3.03 PBŘ - PŮDORYS 2NP 

 D.1.3.04 PBŘ - PŮDORYS 3NP 

 D.1.3.05 PBŘ - PŮDORYS 4NP 

 D.1.3.06 PBŘ - PŮDORYS 5NP 

 

Složka č. 8 - Stavební fyzika 

 - Technická zpráva stavební fyziky 

 - Výpočty a vyhodnocení stavební fyziky 

 - Energetický štítek obálky budovy 
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