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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi 
Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební 
pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do většího sklonu. 
Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt zahrnuje služby, umístěné 
v 1.NP, administrativní prostory rozkládající se ve 2. a 3.NP a byty v posledním patře. 
V suterénu jsou umístěna parkovací místa. 
Nosnou kostru objektu tvoří monolitický železobetonový skelet. Střechy jsou řešeny jako 
ploché jednoplášťové. V části zastřešení nad 3.NP je střecha vegetační. Budova je 
založena na pilotách. Z důvodu výskytu tlakové vody je objekt řešen nadstandardním 
hydroizolačním systémem s možností kontroly a aktivace. 
Práce obsahuje textové zprávy, výkresy pro provedení stavby, požárně bezpečnostní 
řešení, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí a specializaci z betonových 
konstrukcí. 

Klíčová slova 
polyfunkční objekt, novostavba, hromadné garáže, monolitický železobetonový skelet, 
vrtané piloty, dvojitý hydroizolační systém, vegetační střecha 

 

Abstract 
Diploma thesis deals with the design of the multifunctional building located between 
Havlickova and F. Vogner streets in relation to the existing building in Litomyšl. Building 
plot is slightly sloping, at the rear goes into greater inclination. 
The building has four aboveground floors and one underground floor. The building 
includes services, located in ground floor, administrative premises decomposing in the 
second and third floor and apartments on the top floor. In the basement are located parking 
spaces. Supporting skeleton of the building is a cast-in-place concrete frame. Roofs are 
designed as a flat single shell. In part of roof over third floor is a green roof. The building 
is founded on piles. Due to the occurrence of water pressure is building an extra solved 
waterproofing system with checks and activation. 
The work includes text messages, drawings for building construction, fire safety design, 
construction and physical assessment of building structures and specialization from 
concrete structures. 

Keywords 
multifunctional building, new building, collective garages, cast-in-place concrete frame, 
bored piles, dual waterproofing system, green roof 
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1. Úvod 
Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního objektu. 

Objekt je situován mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající 
budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do 
většího sklonu. 

Obsahem dokumentace je studie a prováděcí projekt novostavby polyfunkčního 
objektu, který by měl v sobě zahrnovat služby, umístěné v 1.NP, administrativní prostory 
rozkládající se ve 2. a 3.NP a byty v posledním patře. K tomuto bylo dohodnuto i umístění 
parkovacích míst v suterénu. Byl požadavek na vhodné řešení z hlediska umístění 
jednotlivých provozů a jejich křížení. V neposlední řadě se kladl důraz na dostatek 
parkovacích míst, bezbariérové užívání zejména prostoru pro služby, ale také celkový 
výraz stavby a její vliv na okolní zástavbu. 

Práce obsahuje textové zprávy, výkresy pro provedení stavby, požárně 
bezpečnostní řešení, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí a specializaci 
z betonových konstrukcí. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

POLYFUNKČNÍ OBJEKT LITOMYŠL 

b) místo stavby 
Litomyšl, ul. Havlíčkova; p.č. 2143/15, 2143/14, 67, 66, 97 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení: Ivana Nová 

Adresa:  Kornická 124, Lány, 570 01 Litomyšl 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a příjmení: Bc. Lukáš Kovář 

Adresa:  Chmelík 64, 570 01 Litomyšl 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- územní plán města Litomyšl 
- katastrální mapa z internetové aplikace ČÚZK 
- stratigraficky vymezený výpis geologické dokumentace archivního vrtu (z roku 

1997) 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Objekt je situován mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající 
budovu ve městě Litomyšl. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 2143/15, 2143/14, 67, 
66 a 97. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do většího sklonu. 
Přístup na pozemky je z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace šíře 8,0 m) a F. Vognera 
(asfaltová komunikace šíře 5,0 m). Pěší vstup je od komunikace oddělen chodníkem. Na 
pozemku se nenachází žádné jiné stavby. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavební pozemky spadají do záplavového území řeky Loučná. Parcely se 
nenachází v památkové zóně ani chráněném území. 

c) údaje o odtokových poměrech 
Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do většího sklonu. 

Dešťová voda, která dopadne na objekt, bude dočasně zadržena v retenční nádrži na 



A  P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A  | 13 

pozemku investora. Poté bude vypouštěna do stávající jednotné kanalizace procházející 
ulicí Havlíčkova. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt novostavby polyfunkčního domu je situován do zastavěného území obce 
a doplňuje zástavbu stávajícího administrativního objektu z roku 1997. Před zahájením 
řízení nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů územního plánování ani 
dotčených orgánů státní správy. 

Lokalita je dle územního plánu klasifikována jako SKOL-1 - plochy smíšené 
obytné kolektivního charakteru - město. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. Pro danou lokalitu není 
zpracován podrobný regulační plán. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. Dokumentace je řešena 

v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Před zahájením řízení nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů 

územního plánování ani dotčených orgánů státní správy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Při výstavbě dojde k částečnému předláždění chodníku přiléhajícího k objektu 

z ulice Havlíčkova. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Sousední parcely pozemků, na kterých je stavba polyfunkčního objektu 

plánována, se nachází v katastrálním území Litomyšl: 

p. č. 2162/1 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

p. č. 2143/31 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

p. č. 2143/30 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 
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p. č. 63  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

p. č. 64  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

p. č. 2143/4 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu. 

b) účel užívání stavby 
Jedná se o polyfunkční objekt, ve kterém jsou zahrnuty jak služby, tak 

administrativní část a byty vyšší kategorie. V suterénu budovy jsou situovány hromadné 
garáže. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není nijak chráněna. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Celá 
dokumentace je zpracována podle platných právních předpisů a technických norem. 
Objekt vyhovuje z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení. Projekt 
splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při provádění stavebních prací musí být 
zhotovitelem dodržovány platné zákony, normy a předpisy, zejména pak: 

zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Požadavky jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

- zastavěná plocha: 782 m2 
- obestavěný prostor: 10 123 m3 
- užitná plocha:  2 681 m2 
- počet uživatelů: 

o 1.NP 2× lékař, 4× sestra, 2× lékárník/ce 
o 2.NP 15× administrativní pracovník 
o 3.NP 15× administrativní pracovník 
o 4.NP byt 4+KK a byt 3+KK (3 až 4 obyvatelé v každém bytu) 

- počet parkovacích míst: 18 míst 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Projekt neřeší. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je v polovině roku 2016. Doba trvání 

výstavby je přibližně 18 měsíců. Stavbu bude provádět stavební firma. 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna dle následující chronologie: skrývka 
ornice, zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a 
dokončovací. Na závěr budou provedeny úpravy okolí objektu. 

k) orientační náklady stavby 
Propočet nákladů byl stanoven dle ceny na 1 m3 podle cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2015. 
k = 6 950 Kč 
cena = obestavěný prostor × k = 10 123 × 6 625 = 70 355 000 Kč 

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

SO 01 – Polyfunkční objekt Litomyšl 

SO 02 – přípojka kanalizace 

SO 03 – přípojka vody 

SO 04 – přípojka elektřiny 

SO 05 – zpevněné plochy 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je situován mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající 
budovu ve městě Litomyšl. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 2143/15, 2143/14, 67, 
66 a 97. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do většího sklonu. 
Přístup na pozemky je z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace šíře 8,0 m) a F. Vognera 
(asfaltová komunikace šíře 5,0 m). Pěší vstup je od komunikace oddělen chodníkem. Na 
pozemku se nenachází žádné jiné stavby. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum. Na základě 
provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání složité. 
Naměřen byl nízký radonový index. Není nutné navrhovat protiradonové opatření. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V blízkém okolí pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemky spadají do záplavového území řeky Loučná. Nejedná se o 

poddolované území. 

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

Stavba polyfunkčního domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv 
stavby na okolní objekty a pozemky bude minimální. Odpadní vody budou odváděny do 
kanalizace napojené na ČOV. Dešťové vody z plochých střech objektu budou dočasně 
zadrženy v retenční nádrži umístěné na pozemku. Odtud budou poté vypouštěny do 
jednotné kanalizace procházející ulicí Havlíčkova. Likvidace komunálního odpadu při 
užívání objektu bude zabezpečena v souladu s místním systémem komunálního 
odpadového hospodářství. 

Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice. Dojde k záboru části 
veřejného prostranství na ulici Havlíčkova. V průběhu výstavby se provedou opatření ke 
snížení zátěže životního prostředí (snížení hluku, prašnosti a zamezení znečištění 
veřejných komunikací stavební technikou). 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb. Na staveništi se nenachází 

žádné stromy ani keře. Před zahájením vlastní stavby bude sejmuta ornice, která bude 
uskladněna na pozemku investora. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

U pozemků nejsou evidované BPEJ. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přístup na pozemky je z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace šíře 8,0 m) a F. 
Vognera (asfaltová komunikace šíře 5,0 m). Pěší vstup je od komunikace oddělen 
chodníkem. Splaškové vody napojeny na veřejnou kanalizaci v ulici Havlíčkova – viz 
samostatný projekt TZB. Přípojka vody bude napojena v místě nově vybudované 
vodoměrné šachty. Přípojka elektřiny napojena na stávající elektroskříň, která se nachází 
na okraji pozemku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je v polovině roku 2016. Doba trvání 

výstavby je přibližně 18 měsíců. Stavbu bude provádět stavební firma. 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna dle následující chronologie: skrývka 
ornice, zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a 
dokončovací. Na závěr budou provedeny úpravy okolí objektu. 

Při výstavbě dojde k částečnému předláždění chodníku přiléhajícího k objektu 
z ulice Havlíčkova. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o polyfunkční objekt, ve kterém jsou zahrnuty jak služby, tak 

administrativní část a byty vyšší kategorie. V suterénu budovy jsou situovány hromadné 
garáže. 

Základní kapacity 

- zastavěná plocha: 782 m2 
- obestavěný prostor: 10 123 m3 
- užitná plocha:  2 681 m2 
- počet uživatelů: 

o 1.NP 2× lékař, 4× sestra, 2× lékárník/ce 
o 2.NP 15× administrativní pracovník 
o 3.NP 15× administrativní pracovník 
o 4.NP byt 4+KK a byt 3+KK (3 až 4 obyvatelé v každém bytu) 

- počet parkovacích míst: 18 míst 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Polyfunkční objekt je situován blízko centra města Litomyšle, odkud vede ulice 
Havlíčkova, ze které budou umístěny hlavní vstupy do budovy. Další vstupy do objektu 
budou vytvořeny v návaznosti na ulici F. Vognera. 
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Tato budova řeší nedostatek lékařských zařízení v okolí, poptávku po bytech vyšší 
třídy v lukrativnější části města, ale také neméně důležité administrativní prostory, které 
budou variabilní. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Budova je pětipodlažní (jedno podzemní a čtyři nadzemní) s částečným 

ustoupeným horním podlažím. Objekt má půdorysný tvar připomínající písmeno L. 
Hlavní veřejný vstup do objektu je v úrovni 1.NP z jihozápadní strany. Z této strany je 
řešen i vjezd do podzemních garáží pomocí autovýtahu. Na opačné straně (z ulice F. 
Vognera) je situován jeden vedlejší vchod v úrovni 1.NP a další v úrovni 2.NP. Budova 
je rozdělena dvěma schodišti na soukromý a veřejný provoz. Veřejným schodištěm 
přístupným hlavním vstupem se lze dostat pouze do kancelářské části, která se nachází 
ve 2. a 3.NP. Soukromým schodištěm, přístupným zaměstnancům kancelářské části a 
obyvatelům bytů, jsou přístupné také hromadné podzemní garáže. 

Objekt je barevně i materiálově rozdělen na dvě části. Plášť 1. až 3.NP je řešen 
jako kontaktní zateplovací systém ETICS s omítkou v bílé barvě. Horní 4.NP je kryto 
provětrávanou fasádou z plechových šablon se stojatou drážkou v šedém odstínu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V podzemním podlaží se nacházejí podzemní garáže pro 18 automobilů třídy 1a. 

Dále jsou zde umístěny sklepní kóje k bytům a technická místnost. 

V parteru jsou umístěny zdravotní služby. Nachází se zde lékárna, dvě ordinace 
lékařů, kočárkárna k bytům, kolárna a technická místnost. 

Ve 2. a 3.NP jsou umístěny administrativní prostory. Každé jednotlivé patro 
obsahuje prostorná kancelářská místa včetně zasedací, jednací, relaxační a aktivní 
místnosti. Tento provoz je doplněn o sociální zázemí zaměstnanců se sprchou a šatnou a 
čajovou kuchyňkou. 

V nejvyšším patře se nacházejí dva velikostně nadprůměrné byty, které jsou navíc 
rozšířeny o terasy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena jako bezbariérová dle platné vyhlášky 398/2008 Sb. – o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt polyfunkčního domu je navržen tak, aby byl při užívání bezpečný. Veškeré 

použité výrobky musí mít platný certifikát. Všechna zábradlí splňují předepsané 
minimální výšky nad volným prostorem dle ČSN 74 3305. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Nosnou kostru objektu tvoří monolitický železobetonový skelet. Mezi sloupy je 
jako výplň navrženo zdivo z keramických tvárnic. Tato svislá konstrukce je zaizolována 
tepelnou izolací z šedého polystyrenu v 1. až 3.NP a minerální vlnou ve 4.NP. Střechy 
jsou řešeny jako ploché jednoplášťové. V části zastřešení 3.NP je střecha zelená. 
Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované. Výplně otvorů na vnějších 
stěnách z izolačních trojskel s hliníkovým rámem. Budova je založena na pilotách. 
Z důvodu výskytu tlakové vody je objekt řešen nadstandardním hydroizolačním 
systémem s možností kontroly a aktivace. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Základy a podkladní betony 
 Stavba bude založena na velkoformátových vrtaných pilotách. Jsou navrženy 
piloty průměrů 630 mm, 880 mm a 1080 mm. Hlavy pilot mají podobu kvádrů s výškou 
500 mm a délkou strany 800 mm, 1000 mm nebo 1200 mm. Piloty jsou v horizontálním 
směru ztuženy systémem železobetonových trámů 400×500 mm. Tyto trámy jsou po 
obvodu stavby rozšířeny na 800 mm. Pod autovýtahem a výtahem, který začíná v 1S je 
navržena železobetonová základová deska tl. 500 mm, která je vůči okolním základům 
snížená z důvodu dojezdů těchto výtahů. Materiálem pilot, železobetonových trámů a 
železobetonových desek je železobeton C25/30 XC2, B500B. Pod železobetonovými 
základovými konstrukcemi bude provedena vrstva 50 mm podkladního betonu 
C16/20 X0. Nad základovými konstrukcemi je navržena vrstva 150 mm podkladního 
slabě vyztuženého betonu C20/25 XC2 s výztužnou sítí KARI 150×150×4. 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 
zatížení – viz PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ. 

Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě 
nesouladu bude projekt základů upraven pro konkrétní podmínky. 

Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, ztužující železobetonová 

jádra a nosné stěny výtahových šachet. V suterénu jsou sloupy dimenze 400×400 mm 
a stěny železobetonových jader 400 mm. V 1. až 4.NP jsou sloupy dimenze 300×300 mm 
a stěny železobetonových jader 300 mm. Nosné stěny výtahových šachet mají tloušťku 
200 mm. Materiálem monolitického skeletu je železobeton C30/37 XC1, B500B. 

Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená železobetonová 

monolitická deska tl. 200 mm (ve 4.NP tl. 250 mm) C30/37 XC1 viz stavebně konstrukční 
část - výkresy tvaru stropů. U stropů nad 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou po obvodu navržena 
ztužující žebra, která plní i funkci nadpraží oken. 

Pro betonování stropní konstrukce bude použito systémové bednění Doka. 
Montáž bednění bude provedena podle technologického postupu výrobce. 
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Po montáži bednění bude následovat uložení armatury a betonáž. Musí být 
splněny všechny podmínky, které souvisí s betonáží. 

Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena železobetonovým prefabrikovaným 

dvouramenným schodištěm. Nosná konstrukce je deska tloušťky 150 mm. Šířka ramen 
soukromého schodiště je 1200 mm, šířka ramen veřejného je 1500 mm. V úrovni stropů 
je schodišťová deska kotvena přes prvek pro přerušení kročejového hluku mezi 
prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou Schöck Tronsole typ F. Mezi 
monolitickou podestou a vnitřní železobetonovou stěnou je přidán prvek Schöck Tronsole 
typ AZ. 

Svislé nenosné konstrukce 
Obvodové vyzdívky jsou navrženy zděné z cihelných bloků Porotherm 30 Profi 

(P10) na zdící maltu pro tenké spáry (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, 
koncové a rohové). Vnitřní dělící příčky jsou zděné z keramických příčkovek Porotherm 
11,5 Profi (Porotherm 8 Profi) na zdící maltu pro tenké spáry. Ve 2. a 3.NP jsou pro 
oddělení kanceláří použity skleněné rámové příčky Verti element. 

Všechny vyzdívky a příčky jsou od stropů pružně odděleny pásky minerální vlny. 

Střechy 
Nad 1S jsou navrženy dvě jednoplášťové ploché pochozí střechy s odvodněním 

do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 

Nad 2NP je terasa jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do jedné 
vnitřní vytápěné vpusti s bezpečnostním přepadem. 

Nad 3NP jsou tři terasy, jako jednoplášťové ploché střechy s odvodněním do dvou 
vnitřních vytápěných vpustí. Dále je zde střecha vegetační v kombinaci s další terasou, u 
které je řešeno odvodnění do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 

Nad 4NP je plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev 
s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí s bezpečnostními přepady. 

Jako hydroizolační vrstva je ve všech případech navržena fólie z měkčeného PVC 
vyztužená rohoží ze skleněných vláken. Minimální sklon střech je 2,0 %. Skladby 
jednotlivých střech viz D.1.1.19 SKLADBY KONSTRUKCÍ. 

Překlady 
 Překlady v obvodové vyzdívce, kde tuto funkci nezajišťuje ztužující žebro, jsou 
navrženy jako 4× Porotherm KP 7. Ze systému Porotherm budou provedeny také překlady 
ve vnitřních vyzdívkách (4× Porotherm KP 7). V příčkách budou použity ploché překlady 
Porotherm KP 11,5. 

 Délky a přesné skladby překladů jsou vypsány na výkresech příslušných podlaží. 
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Podhledy a opláštění 
V 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou navrženy kazetové podhledy na roštu z CD profilů. 

Výška podhledů umístěných v těchto podlažích je 420 mm. V podhledech budou osazeny 
koncové prvky vzduchotechniky a světla. 

Podlahy 
Přesná barevná a materiálová specifikace lamel a dlažby bude upřesněna při 

realizaci s architektem interiérů. 

Podkladní vrstvy pod podlahy 
Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí. 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 
investora.  

Podkladní vrstvy podlah se provádí až po ukončení omítek. 

V 1S se na hydroizolační souvrství provede ochranná deska z betonové mazaniny 
tl. 50 mm, potom se položí tepelněizolační desky Isover EPS 200 tl. 60 mm. Proti vnikání 
vlhkosti do tepelné izolace bude na tuto vrstvu položena separační PE fólie. Tento 
podklad je připraven pro provedení roznášecí desky z betonové mazaniny tl. 80 mm. 

 V místnostech v 1.NP je navržena tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 2×40 mm. 
Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP se použije kročejová izolace Isover Rigifloor 4000 tl. 40 mm 
s tepelnou izolací Isover EPS 100 tl. 40 mm. U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je 
po obvodu stěn izolační pásek Isover N/PP tl. 10 mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné 
izolace bude na tuto vrstvu položena separační PE fólie. Tento podklad je připraven pro 
provedení roznášecí desky z betonové mazaniny (tl. individuální dle výpisu skladeb 
podlah). 

Podlahy keramické 
 Keramické dlažby (RAKO) jsou navrženy v tloušťce 10 mm, které se lepí na 
lepidlo RAKO AD 520 (C2TE). Jejich vzor, barva, povrchová úprava a velikost záleží na 
uvážení investora. V místnostech s mokrým provozem (technická místnost, koupelna) 
budou provedeny hydroizolační nátěry ve formě stěrky SOUDAL 1K. 

Podlahy z marmolea 
 Na roznášecí betonovou mazaninu se navrství vyrovnávací samonivelační stěrka, 
na kterou se budou klást vrstvené lamely z marmolea. 

Podlahy lamelové 
 Roznášecí betonová mazanina musí být v tomto případě dokonale vyschlá. Na tuto 
vrstvu se položí tlumící podložka ADIPAN, na kterou se budou klást dřevěné lamely tl. 
8 mm. 
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Hydroizolace a parozábrany 
Izolace proti zemní vlhkosti 

Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu prokázaly u 
objektu nízký radonový index ve smyslu ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce objektu 
proto budou provedeny v druhé kategorií těsnosti, tzn., budou opatřeny hydroizolací s 
vodotěsně provedenými spoji a prostupy. Podle stratigraficky vymezeného výpisu 
geologické dokumentace archivního vrtu je hladina podzemní vody 2,5 m pod  terénem. 
Z tohoto důvodu je v objektu navržen složitý hydroizolační systém se schopností kontroly 
a případné aktivace. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen dvojitý hydroizolační systém 
s možností kontroly a aktivace DUALDEK. Systém DUALDEK tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Mezi fóliemi je vložena drenážní 
vložka umožňující kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. Sektory se osadí 
kontrolními trubicemi a přechodovými trubicemi, které se vyústí v krabicích na straně 
interiéru. Kontrolními trubicemi se provádí vakuová kontrola vodotěsnosti plochy a spojů 
hydroizolačního povlaku. Přechodovými trubicemi se provádí případná následná aktivace 
systému injektováním. Jedná se o PVC-P fólie ALKORPLAN 35034. 

Ploché střechy 
Hydroizolační fólie DEKPLAN z měkčeného PVC. Kotvení přitížením, spojování 

svařováním s přesahy min. 50 mm. 

Pojistná izolace v podlahách 
Izolace obkladů a podlah v technické místnosti a koupelně budou provedeny 

stěrkovým hydroizolačním systémem SOUDAL (konkrétně bude použita stěrka 
SOUDAL 1K). Řešení všech detailů této izolace musí odpovídat technologickým 
předpisům výrobce. 

Parozábrany 
Jako parozábrany jsou zde použity asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny GLASTEK AL 40 
MINERAL. 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Podlahy v 1S 

Tepelná izolace Isover EPS 200, tl. 60 mm. 

Podlahy v 1NP 
Tepelná izolace Isover EPS 100, tl. 2×40 mm. 

Podlahy ve 2NP, 3NP a 4NP 
Tepelná izolace Isover EPS 100, tl. 30 mm. 

Kročejová izolace Isover Rigifloor 4000, tl. 50 mm. 

Zateplení stěn 1S 
Tepelná izolace Isover DOMO, tl. 100 mm. 
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Zateplení stěn 1NP, 2NP a 3NP 
Tepelná izolace Isover EPS Greywall, tl. 150 mm. 

Zateplení stěn 4NP 
Tepelná izolace Isover Multimax 30, tl. 120 mm. 

Zateplení střech 
Tepelná izolace Isover EPS 200 v kombinaci s Kingspan therma TR26 FM, tl. dle 

příslušné skladby. 

Omítky 
Vnitřní 

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenocementové Baumit Primo L a Baumit 
štuková omítka Extra. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden podle 
požadavků investora. Malby je možné provést až na vyschlý povrch. 

Vnější 
Vnější omítky jsou jednosložkové pastovité tenkovrstvé Baumit Silikon Top. 

Obklady 
V místnostech hygienického zařízení a v kuchyních jsou navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem v průběhu 
realizace stavby. V koupelnách bude pod keramický obklad stěn provedena hydroizolační 
stěrka SOUDAL 1K. 

Výplně otvorů 
Všechna okna a venkovní dveře jsou navržena jako hliníková od firmy Schüco 

v barvě RAL 9007. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem. Křídla spojena s rámem 
celoobvodovým kováním. Sklo utěsněno silikonovým trvale pružným tmelem. Utěsnění 
rámu se provede parotěsnou páskou. Kotvení okenního rámu k nosné konstrukci bude 
provedeno pomocí ocelových kotevních plechů, které budou kotveny turbošrouby. Spára 
bude vyplněna montážní pěnou. Vnitřní parapet je navržen jako dřevěný. Vnější parapet 
bude z titanzinkového plechu. 

 Vnitřní dveře jsou od firmy SAPELI. Zárubně vnitřních dveří jsou obložkové. 

Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. 

Klempířské prvky, které navazují na fóliovou hydroizolaci, budou z poplastovaného 
plechu. Odstín klempířských výrobků RAL 7011. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena z klasických materiálů a tradičních technologií s osvědčenými 

postupy a procesy výstavby. V nosném systému objektu se neobjevují speciální nosné 
konstrukce. 

Navržené konstrukce vycházejí z projekčních podkladů a statických tabulek 
jednotlivých konstrukčních systémů a byly navrženy ve spolupráci se statikem. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) technické řešení 
 V objektu je navrženo vytápění pomocí tepelných čerpadel s elektrickým 
dohřevem. Pro tyto účely je technická místnost v suterénu. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu jsou dva hydraulické výtahy GREEN LIFT – FLUITRONIC MRL-MC 
a jeden hydraulický autovýtah GMV VL 30. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 Stavba je rozdělena na 26 požárních úseků – dále viz část D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 Stupeň požární bezpečnosti byl stanoven I. až III. – dále viz část D.1.3 Požárně 
bezpečností řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Navržené stavební konstrukce vyhověly požadavkům na požární odolnost 
stavebních konstrukcí – dále viz část D.1.3 Požárně bezpečností řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby plně odpovídaly tepelně technickým 
požadavkům revidované ČSN 73 0540-2:2011. Součinitelé prostupu tepla (U) pro 
všechny konstrukce splňují doporučené hodnoty dle této normy. Stavba a její provozní 
technologie budou navrženy v parametrech nízkoenergetické stavby. V souladu se 
zákonem 406/2000 Sb. a jeho novelizacemi je třeba zpracovávat průkaz energetické 
náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Předpokládá se dosažení hodnocení 
budovy A/B. 

Viz část E DOKLADOVÁ ČÁST. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 V současné fázi návrhu není uvažováno s alternativními zdroji energií. Plochá 
střecha nad 4.NP může být v budoucnu osazena fotovoltaickými panely. 

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

Všechny pobytové a pracovní místnosti a ostatní prostory včetně komunikací  mají 
zajištěno dostatečné denní osvětlení (ČSN 36 0035). Místnosti sociálního, a provozního 
zařízení jsou osvětleny pouze uměle. Umělé osvětlení provozních místností bude 
odpovídat předepsaným normám (ČSN 36 0450, 36 0452). Normové požadavky na 
oslunění jsou také splněny. 

Všechny místnosti a prostory v administrativní části a lékařská zařízení budou mít 
zajištěno nucené větrání s přívodem a odvodem vzduchu. Tyto prostory jsou větratelné 
i přímo okny (otvíravá křídla oken vybavena mikroventilací). 

Navržené konstrukce budou z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 
odpovídat požadavkům ČSN 73 0531 (ČSN EN ISO 717) a nařízení vlády č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. Objekt bude připojen na 
podzemní vedení NN přes elektroměrnou skříň. Elektroměrná skříň se nachází na hranici 
pozemku. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na 
okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 
Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index pozemků je nízký. Jako ochrana proti radonu je navržena izolace 
plnící současně funkci hydroizolace. 

b) ochrana před bludnými proudy 
 Není. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není. 

d) ochrana před hlukem 
 Dělící příčky a konstrukce mezi jednotlivými místnostmi splňují požadavky 
normy ČSN 73 0532. Veškeré instalace musí být řádně izolovány. 

e) protipovodňová opatření 
 Stavba je navržena tak, aby v případě zaplavení nebyla ohrožena její statika. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Nejsou. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Dešťová kanalizace a splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci 
v ulici Havlíčkova. Přípojka vody bude napojena v místě nově vybudované vodoměrné 
šachty. Přípojka elektřiny napojena na stávající elektroskříň, která se nachází na okraji 
pozemku. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rozměry šachet včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno 

dle samostatného projektu TZB. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Přístup na pozemky je z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace šíře 8,0 m) 
a F. Vognera (asfaltová komunikace šíře 5,0 m). Pěší vstup je od komunikace oddělen 
chodníkem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude vybudován z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace 

šíře 8,0 m). 

c) doprava v klidu 
Parkovací stání pro 18 osobních aut bude zajištěno v hromadných podzemních 

garážích. Dalších 6 parkovacích míst se nachází před objektem jako podélné stání u 
chodníku v ulici Havlíčkova. Z tohoto počtu budou 2 podélná stání u chodníku řešena 
jako bezbariérová. 

d) pěší a cyklistické stezky 
 Kolem objektu v ulici Havlíčkova vede chodník pro pěší s šířkou 2,5 m. Křížení 
vjezdu do podzemních garáží s chodníkem bude řešeno bezbariérově pomocí snížených 
obrubníků. 



B  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  | 29 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Na staveništi se nenachází žádné stromy ani keře. Před zahájením vlastní stavby 
bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku investora. Po dokončení 
výstavby se budou kolem objektu nacházet zpevněné plochy ve formě okapového 
chodníku i nově vysázená zeleň. 

b) použité vegetační prvky 
 Na pozemku budou dodatečně vysázeny stromy a keře. 

 Zelená střecha bude oseta směsí trav, bylin a rozchodníků. 

c) biotechnická opatření 
 Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon 
č. 86/2002 Sb. o ovzduší. 

Provozováním polyfunkčního objektu nevzniká zvláštní množství nebo 
nebezpečný druh odpadu. Odpad bude tříděn a ukládán do připravených nádob nebo 
kontejnerů a odvážen do recyklačního dvora v Litomyšli. Ostatní směsný komunální 
odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně vyprazdňován specializovanou firmou 
(LIKO Svitavy) na základě smlouvy. Posečená tráva z okolních ploch bude 
kompostována nebo mulčována při sekání. 

Splaškové vody budou svedeny do stávající veřejné kanalizace. Obec (Litomyšl) 
má čistírnu odpadních vod. Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou svedeny 
do retenční nádrže a zasakovány do půdních vrstev. Z nádrže je navržen řízený odtok do 
jednotné veřejné kanalizace. 

V souladu s příslušnou platnou vyhláškou je nutno v PD řešit likvidaci odpadů, 
které vznikají při bouracích a stavebních pracích. Během výstavby při provádění 
stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Tyto odpady vznikající při výstavbě 
budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavební úpravy nepoškozují žádnou vzrostlou zeleň, nemají vliv na kvalitu 
podzemních vod. Veškeré veřejné plochy dotčené výstavbou budou po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu. Na pozemku nebyla zjištěna přítomnost nebo hnízdění 
chráněných zvířat. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se stavby. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Netýká se stavby. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje zřizování nových ochranných a bezpečnostních pásem nebo 
úpravu těch stávajících. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Situování stavby na pozemku, dispoziční řešení a splnění obecných technických 
požadavků na výstavbu zaručuje ochranu osob užívajících stavbu i osob nepřímo 
ovlivněných stavebními pracemi. Budování zařízení civilní ochrany není požadováno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku. 

b) odvodnění staveniště 
 Základová spára se nachází pod hladinou podzemní vody. Odvod této a dešťové 
vody ze stavební jámy bude zajištěn pomocí studní, které budou hladinu vody v průběhu 
výstavby udržovat pod základovou spárou. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 

vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 
hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 
blízkosti hranice pozemku. 

Přístup na pozemky je z ulice Havlíčkova (asfaltová komunikace šíře 8,0 m) a F. 
Vognera (asfaltová komunikace šíře 5,0 m). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Veškerý provoz zajištěný s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníka 
tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích 
osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být 
před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu 
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znečišťování. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 - 21:00 tak, 
aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Staveniště bude před zahájením výstavby oploceno, aby byla zajištěna ochrana 
okolí staveniště. Na staveništi se nenachází žádné stávající stavby ani dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 
skladování materiálu, zařízení staveniště apod., bude využíván pozemek staveniště. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Stavba polyfunkčního objektu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která 
jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, 
která odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 

Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace 
odpadových materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

Základní povinnosti původce odpadů: 

- Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce 
ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých 
druhů. 

- Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

- Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonu č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 

- S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se 
souhlasem okresního úřadu. 

Analytická část - možná produkce v průběhu stavby 

Odpady nebezpečné: 

- 15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
- 15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
- 17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
- 17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
- 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Pro tyto odpady bude 

určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
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Odpady obyčejné: 

- 15 01 06 směs obalových materiálů 
- 17 01 01 beton 
- 17 01 02 cihly 
- 17 01 03 keramické výrobky 
- 17 02 01 dřevo 
- 17 02 02 sklo 
- 17 02 03 ostatní plasty 
- 17 04 04 zinek 
- 17 04 05 železo a ocel 
- 17 04 07 směsné kovy 
- 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina z výkopu stavební jámy bude odvezena na skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních vod. 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě 
stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, 
popřípadě stavebním dozoru. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 
Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 
staveništi vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Zábory veřejného chodníku budou pouze dočasné a v co nejmenší míře. Výstavba 
se nedotkne okolních staveb podléhajících vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je v polovině roku 2016. Doba trvání 

výstavby je přibližně 18 měsíců. Stavbu bude provádět stavební firma. 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna dle následující chronologie: skrývka 
ornice, zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a 
dokončovací. Na závěr budou provedeny úpravy okolí objektu. 
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1 Všeobecná část 

1.1 Účel objektu 
Jedná se o polyfunkční objekt, ve kterém jsou zahrnuty jak služby, tak 

administrativní část a byty vyšší kategorie. V suterénu budovy jsou situovány hromadné 
garáže. 

1.2 Zastavěná plocha 
 Zastavěná plocha objektu je 782 m2. 

1.3 Obestavěný prostor 
 Obestavěný prostor objektu je 10 123 m3. 

2 Architektonické a dispoziční řešení 
Budova je pětipodlažní (jedno podzemní a čtyři nadzemní) s částečným 

ustoupeným horním podlažím. Objekt má půdorysný tvar připomínající písmeno L. 
Hlavní veřejný vstup do objektu je v úrovni 1.NP z jihozápadní strany. Z této strany je 
řešen i vjezd do podzemních garáží pomocí autovýtahu. Na opačné straně (z ulice 
F. Vognera) je situován jeden vedlejší vchod v úrovni 1.NP a další v úrovni 2.NP. Budova 
je rozdělena dvěma schodišti na soukromý a veřejný provoz. Veřejným schodištěm 
přístupným hlavním vstupem se lze dostat pouze do kancelářské části, která se nachází 
ve 2. a 3.NP. Soukromým schodištěm, přístupným zaměstnancům kancelářské části a 
obyvatelům bytů, jsou přístupné také hromadné podzemní garáže. 

V podzemním podlaží se nacházejí podzemní garáže pro 18 automobilů třídy 1a. 
Dále jsou zde umístěny sklepní kóje k bytům a technická místnost. 

V parteru jsou umístěny zdravotní služby. Nachází se zde lékárna, dvě ordinace 
lékařů, kočárkárna k bytům, kolárna a technická místnost. 

Ve 2. a 3.NP jsou umístěny administrativní prostory. Každé jednotlivé patro 
obsahuje prostorná kancelářská místa včetně zasedací, jednací, relaxační a aktivní 
místnosti. Tento provoz je doplněn o sociální zázemí zaměstnanců se sprchou a šatnou a 
čajovou kuchyňkou. 

V nejvyšším patře se nacházejí dva velikostně nadprůměrné byty, které jsou navíc 
rozšířeny o terasy. 
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3 Stavebně technické řešení 

3.1 Vytyčení stavby 
 Stavba bude vytyčena pomocí GPS přístroje dle souřadnic uvedených na výkrese 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. 

3.2 Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice v celé zastavěné ploše. 

V dalším sledu bude po obvodu budoucí stavební jámy provedeno mikrozáporové 
pažení z válcovaných profilů I100 s osovou vzdáleností 600 mm. Jako výplň mezi 
záporami je navržen stříkaný beton C20/25 XC4 s výztužnou sítí KARI 150×150×8. 
Zemní kotvy budou zajištěny převázkami. 

Po zhotovení pažení bude vyhloubena stavební jáma. Veškerá zemina bude 
odvezena na skládku. 

Hladina podzemní vody ve stavební jámě se sníží pomocí skupiny čerpacích 
studní umístěných po obvodě stavební jámy (vně). Vrty budou probíhat pod ochranou 
ocelové výpažnice. Do vrtu se vloží perforovaná zárubnice obalená geotextilií. Prostor za 
rubem zárubnice se vyplní filtračním materiálem. Vnitřní průměr zárubnice musí 
umožnit, aby se do studny vešel sací koš čerpadla a byl přitom vzdálený min. 10 cm od 
stěny. Dno studny se chrání 20-50 cm vrstvou filtračního materiálu, aby se při čerpání 
zabránilo vyplavování jemného materiálu do studny. 

3.4 Základy a podkladní betony 
 Stavba bude založena na velkoformátových vrtaných pilotách. Jsou navrženy 
piloty průměrů 630 mm, 880 mm a 1080 mm. Hlavy pilot mají podobu kvádrů s výškou 
500 mm a délkou strany 800 mm, 1000 mm nebo 1200 mm. Piloty jsou v horizontálním 
směru ztuženy systémem železobetonových trámů 400×500 mm. Tyto trámy jsou po 
obvodu stavby rozšířeny na 800 mm. Pod autovýtahem a výtahem, který začíná v 1S je 
navržena železobetonová základová deska tl. 500 mm, která je vůči okolním základům 
snížená z důvodu dojezdů těchto výtahů. Materiálem pilot, železobetonových trámů a 
železobetonových desek je železobeton C25/30 XC2, B500B. Pod železobetonovými 
základovými konstrukcemi bude provedena vrstva 50 mm podkladního betonu 
C16/20 X0. Nad základovými konstrukcemi je navržena vrstva 150 mm podkladního 
slabě vyztuženého betonu C20/25 XC2 s výztužnou sítí KARI 150×150×4. 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 
zatížení – viz PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ. 

Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě 
nesouladu bude projekt základů upraven pro konkrétní podmínky. 
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3.5 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, ztužující železobetonová 

jádra a nosné stěny výtahových šachet. V suterénu jsou sloupy dimenze 400×400 mm 
a stěny železobetonových jader 400 mm. V 1. až 4.NP jsou sloupy dimenze 300×300 mm 
a stěny železobetonových jader 300 mm. Nosné stěny výtahových šachet mají tloušťku 
200 mm. Materiálem monolitického skeletu je železobeton C30/37 XC1, B500B. 

3.6 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená železobetonová 

monolitická deska tl. 200 mm (ve 4.NP tl. 250 mm) C30/37 XC1 viz stavebně konstrukční 
část - výkresy tvaru stropů. U stropů nad 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou po obvodu navržena 
ztužující žebra, která plní i funkci nadpraží oken. 

Pro betonování stropní konstrukce bude použito systémové bednění Doka. 
Montáž bednění bude provedena podle technologického postupu výrobce. 

Po montáži bednění bude následovat uložení armatury a betonáž. Musí být 
splněny všechny podmínky, které souvisí s betonáží. 

3.7 Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena železobetonovým prefabrikovaným 

dvouramenným schodištěm. Nosná konstrukce je deska tloušťky 150 mm. Šířka ramen 
soukromého schodiště je 1200 mm, šířka ramen veřejného je 1500 mm. V úrovni stropů 
je schodišťová deska kotvena přes prvek pro přerušení kročejového hluku mezi 
prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou Schöck Tronsole typ F. Mezi 
monolitickou podestou a vnitřní železobetonovou stěnou je přidán prvek Schöck Tronsole 
typ AZ. 

3.8 Svislé nenosné konstrukce 
Obvodové vyzdívky jsou navrženy zděné z cihelných bloků Porotherm 30 Profi 

(P10) na zdící maltu pro tenké spáry (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, 
koncové a rohové). Vnitřní dělící příčky jsou zděné z keramických příčkovek Porotherm 
11,5 Profi (Porotherm 8 Profi) na zdící maltu pro tenké spáry. Ve 2. a 3.NP jsou pro 
oddělení kanceláří použity skleněné rámové příčky Verti element. 

Všechny vyzdívky a příčky jsou od stropů pružně odděleny pásky minerální vlny. 

3.9 Střechy 
Nad 1S jsou navrženy dvě jednoplášťové ploché pochozí střechy s odvodněním 

do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 

Nad 2NP je terasa jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do jedné 
vnitřní vytápěné vpusti s bezpečnostním přepadem. 



D . 1 . 1  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  | 39 

Nad 3NP jsou tři terasy, jako jednoplášťové ploché střechy s odvodněním do dvou 
vnitřních vytápěných vpustí. Dále je zde střecha vegetační v kombinaci s další terasou, u 
které je řešeno odvodnění do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 

Nad 4NP je plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev 
s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí s bezpečnostními přepady. 

Jako hydroizolační vrstva je ve všech případech navržena fólie z měkčeného PVC 
vyztužená rohoží ze skleněných vláken. Minimální sklon střech je 2,0 %. Skladby 
jednotlivých střech viz D.1.1.19 SKLADBY KONSTRUKCÍ. 

3.10 Překlady 
 Překlady v obvodové vyzdívce, kde tuto funkci nezajišťuje ztužující žebro, jsou 
navrženy jako 4× Porotherm KP 7. Ze systému Porotherm budou provedeny také překlady 
ve vnitřních vyzdívkách (4× Porotherm KP 7). V příčkách budou použity ploché překlady 
Porotherm KP 11,5. 

 Délky a přesné skladby překladů jsou vypsány na výkresech příslušných podlaží. 

3.11 Podhledy a opláštění 
V 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou navrženy kazetové podhledy na roštu z CD profilů. 

Výška podhledů umístěných v těchto podlažích je 420 mm. V podhledech budou osazeny 
koncové prvky vzduchotechniky a světla. 

3.12 Podlahy 
Přesná barevná a materiálová specifikace lamel a dlažby bude upřesněna při 

realizaci s architektem interiérů. 

Podkladní vrstvy pod podlahy 
Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí. 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 
investora.  

Podkladní vrstvy podlah se provádí až po ukončení omítek. 

V 1S se na hydroizolační souvrství provede ochranná deska z betonové mazaniny 
tl. 50 mm, potom se položí tepelněizolační desky Isover EPS 200 tl. 60 mm. Proti vnikání 
vlhkosti do tepelné izolace bude na tuto vrstvu položena separační PE fólie. Tento 
podklad je připraven pro provedení roznášecí desky z betonové mazaniny tl. 80 mm. 

 V místnostech v 1.NP je navržena tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 2×40 mm. 
Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP se použije kročejová izolace Isover Rigifloor 4000 tl. 40 mm 
s tepelnou izolací Isover EPS 100 tl. 40 mm. U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je 
po obvodu stěn izolační pásek Isover N/PP tl. 10 mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné 
izolace bude na tuto vrstvu položena separační PE fólie. Tento podklad je připraven pro 
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provedení roznášecí desky z betonové mazaniny (tl. individuální dle výpisu skladeb 
podlah). 

Podlahy keramické 
 Keramické dlažby (RAKO) jsou navrženy v tloušťce 10 mm, které se lepí na 
lepidlo RAKO AD 520 (C2TE). Jejich vzor, barva, povrchová úprava a velikost záleží na 
uvážení investora. V místnostech s mokrým provozem (technická místnost, koupelna) 
budou provedeny hydroizolační nátěry ve formě stěrky SOUDAL 1K. 

Podlahy z marmolea 
 Na roznášecí betonovou mazaninu se navrství vyrovnávací samonivelační stěrka, 
na kterou se budou klást vrstvené lamely z marmolea. 

Podlahy lamelové 
 Roznášecí betonová mazanina musí být v tomto případě dokonale vyschlá. Na tuto 
vrstvu se položí tlumící podložka ADIPAN, na kterou se budou klást dřevěné lamely tl. 
8 mm. 

3.13 Hydroizolace a parozábrany 
Izolace proti zemní vlhkosti 

Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu prokázaly u 
objektu nízký radonový index ve smyslu ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce objektu 
proto budou provedeny v druhé kategorií těsnosti, tzn., budou opatřeny hydroizolací s 
vodotěsně provedenými spoji a prostupy. Podle stratigraficky vymezeného výpisu 
geologické dokumentace archivního vrtu je hladina podzemní vody 2,5 m pod  terénem. 
Z tohoto důvodu je v objektu navržen složitý hydroizolační systém se schopností kontroly 
a případné aktivace. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen dvojitý hydroizolační systém 
s možností kontroly a aktivace DUALDEK. Systém DUALDEK tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Mezi fóliemi je vložena drenážní 
vložka umožňující kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. Sektory se osadí 
kontrolními trubicemi a přechodovými trubicemi, které se vyústí v krabicích na straně 
interiéru. Kontrolními trubicemi se provádí vakuová kontrola vodotěsnosti plochy a spojů 
hydroizolačního povlaku. Přechodovými trubicemi se provádí případná následná aktivace 
systému injektováním. Jedná se o PVC-P fólie ALKORPLAN 35034. 

Ploché střechy 
Hydroizolační fólie DEKPLAN z měkčeného PVC. Kotvení přitížením, spojování 

svařováním s přesahy min. 50 mm. 

Pojistná izolace v podlahách 
Izolace obkladů a podlah v technické místnosti a koupelně budou provedeny 

stěrkovým hydroizolačním systémem SOUDAL (konkrétně bude použita stěrka 
SOUDAL 1K). Řešení všech detailů této izolace musí odpovídat technologickým 
předpisům výrobce. 
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Parozábrany 
Jako parozábrany jsou zde použity asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny GLASTEK AL 40 
MINERAL. 

3.14 Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Podlahy v 1S 

Tepelná izolace Isover EPS 200, tl. 60 mm. 

Podlahy v 1NP 
Tepelná izolace Isover EPS 100, tl. 2×40 mm. 

Podlahy ve 2NP, 3NP a 4NP 
Tepelná izolace Isover EPS 100, tl. 30 mm. 

Kročejová izolace Isover Rigifloor 4000, tl. 50 mm. 

Zateplení stěn 1S 
Tepelná izolace Isover DOMO, tl. 100 mm. 

Zateplení stěn 1NP, 2NP a 3NP 
Tepelná izolace Isover EPS Greywall, tl. 150 mm. 

Zateplení stěn 4NP 
Tepelná izolace Isover Multimax 30, tl. 120 mm. 

Zateplení střech 
Tepelná izolace Isover EPS 200 v kombinaci s Kingspan therma TR26 FM, tl. dle 

příslušné skladby. 

3.15 Omítky 
Vnitřní 

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenocementové Baumit Primo L a Baumit 
štuková omítka Extra. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden podle 
požadavků investora. Malby je možné provést až na vyschlý povrch. 

Vnější 
Vnější omítky jsou jednosložkové pastovité tenkovrstvé Baumit Silikon Top. 

3.16 Obklady 
V místnostech hygienického zařízení a v kuchyních jsou navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem v průběhu 
realizace stavby. V koupelnách bude pod keramický obklad stěn provedena hydroizolační 
stěrka SOUDAL 1K. 
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3.17 Výplně otvorů 
Všechna okna a venkovní dveře jsou navržena jako hliníková od firmy Schüco 

v barvě RAL 9007. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem. Křídla spojena s rámem 
celoobvodovým kováním. Sklo utěsněno silikonovým trvale pružným tmelem. Utěsnění 
rámu se provede parotěsnou páskou. Kotvení okenního rámu k nosné konstrukci bude 
provedeno pomocí ocelových kotevních plechů, které budou kotveny turbošrouby. Spára 
bude vyplněna montážní pěnou. Vnitřní parapet je navržen jako dřevěný. Vnější parapet 
bude z titanzinkového plechu. 

 Vnitřní dveře jsou od firmy SAPELI. Zárubně vnitřních dveří jsou obložkové. 

3.18 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. 

Klempířské prvky, které navazují na fóliovou hydroizolaci, budou z poplastovaného 
plechu. Odstín klempířských výrobků RAL 7011. 

3.19 Větrání místností 
Všechny místnosti a prostory v administrativní části a lékařská zařízení budou mít 

zajištěno nucené větrání s přívodem a odvodem vzduchu. Tyto prostory jsou větratelné 
i přímo okny (otvíravá křídla oken vybavena mikroventilací). V místnostech bytů je 
navrženo přirozené větrání okny až na místnosti WC. V těchto místnostech je navrženo 
nucené větrání. 

3.20 Venkovní úpravy 
Podél objektu (mimo navazující dvůr a přilehlé komunikace) je navržen 

odvodňovací okapový chodník se sklonem 2 % šíře 500 mm s betonovým obrubníkem. 

Svah přilehlý k ulici F. Vognera se nově přebuduje dle projektu. V tomto svahu 
jsou navržena dvě prefabrikovaná železobetonová schodiště, vedle nichž se do svahu 
vyrovnají gabionové stěny, které budou tvořit odpočinkové lavičky. 

3.21 Kontroly 
Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v 

rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap 
provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním 
dodavatelem stavby. 

Budou provedeny zejména tyto kontrolní prohlídky stavby: 

- kontrola správnosti vytyčení stavby 
- kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod 
- kontrola v rámci provádění základových konstrukcí 
- kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí 
- kontrola v rámci provádění svislých nosných konstrukcí 
- kontrola v rámci provádění vodorovných nosných konstrukcí 
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- kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí 
- kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany 

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 
podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných 
kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude 
patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které etapy výstavby se týkala a jaký je 
její výsledek. 

4 Požárně bezpečnostní řešení 
 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu – viz část D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

5 Bezpečnost práce 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a 
ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce 
v tomto projektu technologický postup. Základním bezpečnostním předpisem je vyhláška 
č. 324/ 1990 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního 
prostředí. 

6. Všeobecné informace 
V průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části ověřeny všechny 

nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 
zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných 
skutečností uváží případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel 
upraví rozměry jednotlivých prvků nebo konstrukcí navazujících. 

Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za 
použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 

Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci 
musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 

Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
zákona shora a souvisejících vyhlášek, především vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění, 
ve změně dle vyhl. 491/2006 Sb. 
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3. Závěr 
Zadáním bylo zhotovit projektovou dokumentaci polyfunkčního objektu. 
Od začátku byl základním konceptem tvar, který bude respektovat stávající 

zástavbu, nijak nevyčnívat ani nerušit, avšak plnit dokonale svoji funkci a dotvářet místní 
architekturu. Bylo cílem vytvořit oddělené provozy pro služby, administrativu a byty. 
Každý provoz musel být samostatný, funkční, ale propojený s ostatními tak, aby se 
navzájem neomezovaly. V neposlední řadě se kladl důraz na dostatek parkovacích míst, 
což bylo vyřešeno hromadnými garážemi v suterénu. 

Během zpracovávání projektu došlo k několika úpravám, ať už se jednalo 
o dispoziční nebo konstrukční, ale základní koncept zůstal nezměněn. Zezačátku to byly 
spíše dispoziční úpravy, když jsem rozmýšlel dispoziční provázanost. Postupem času, 
kdy se dispozice konečně ustálila na rozumném bodě, jsem řešil otázky konstrukční 
a technické. Nosnou kostru objektu tvoří monolitický železobetonový skelet. Střechy jsou 
řešeny jako ploché jednoplášťové. Na části zastřešení nad 3.NP se mi podařilo propojit 
terasu s vegetační střechou. Z důvodu výskytu tlakové vody je objekt řešen 
nadstandardním hydroizolačním systémem s možností kontroly a aktivace. 

Celá dokumentace je zpracována podle platných právních předpisů a technických 
norem. Objekt vyhovuje z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
PT původní terén 

UT upravený terén 

ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém 

S suterén 

NP nadzemní podlaží 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PÚ požární úsek 

RŠ rozvinutá šířka 

VŠ vodoměrná šachta 

REŠ revizní šachta 

K. Ú. katastrální úřad 

SDK sádrokartonová konstrukce 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

PIR polyisokyanurát 

PUR polyuretan 

ŽB železobeton 

PE polyethylen 

PP polypropylen 

U součinitel prostupu tepla 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

JTSK jednotný trigonometrický systém katastrální 

B.p.v. balt po vyrovnání 

ČSN česká státní norma 

Sb. sbírka 

p.č. parcelní číslo 
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  PRŮVODNÍ ARCHITEKTONICKÁ ZPRÁVA 

S.01 SITUACE ARCHITEKTONICKÁ   M 1:500 
S.02 PŮDORYS 1S     M 1:125 
S.03 PŮDORYS 1NP     M 1:125 
S.04 PŮDORYS 2NP     M 1:125 
S.05 PŮDORYS 3NP     M 1:125 
S.06 PŮDORYS 4NP     M 1:125 
S.07 ŘEZ A-A, B-B     M 1:125 
S.08 ŘEZ C-C      M 1:125 
S.09 POHLED JZ A JV     M 1:125 
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S.11 VIZUALIZACE 
S.12 VIZUALIZACE 
S.13 VIZUALIZACE 
S.14 VIZUALIZACE 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 
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PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ 
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 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200 
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D.1.1.01 ZÁKLADY      M 1:50 
D.1.1.02 PŮDORYS 1S     M 1:50 
D.1.1.03 PŮDORYS 1NP     M 1:50 

 D.1.1.04 PŮDORYS 2NP     M 1:50 
 D.1.1.05 PŮDORYS 3NP     M 1:50 
 D.1.1.06 PŮDORYS 4NP     M 1:50 
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 D.1.1.15 DETAIL 3 (VSTUP NA TERASU VE 4NP) M 1:5 
 D.1.1.16 DETAIL 4 (ATIKA NAD 3NP 

- KOTVENÍ ZÁBRADLÍ)    M 1:5 
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 D.1.1.17 DETAIL 5 (VPUSŤ NAD 3NP 
- ZELENÁ STŘECHA)    M 1:5 

 D.1.1.18 DETAIL 6 (ATIKA NAD 4NP)   M 1:5 
 D.1.1.19 SKLADBY KONSTRUKCÍ    M 1:10 
 D.1.1.20 VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ M 1:75 
 D.1.1.21 VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ   M 1:75 
 D.1.1.22 VÝPIS INTERIÉROVÝCH 

RÁMOVÝCH PŘÍČEK    M 1:75 
 D.1.1.23 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ  M 1:10 
 D.1.1.24 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  M 1:10 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 D.1.2.1 TVAR STROPU NAD 1S    M 1:50 
 D.1.2.2 TVAR STROPU NAD 1NP    M 1:50 
 D.1.2.3 TVAR STROPU NAD 2NP    M 1:50 
 D.1.2.4 TVAR STROPU NAD 3NP    M 1:50 
 D.1.2.5 TVAR STROPU NAD 4NP    M 1:50 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 D.1.3.1 SITUACE PNP     M 1:500 
 D.1.3.2 PŮDORYS 1S     M 1:125 
 D.1.3.3 PŮDORYS 1NP     M 1:125 
 D.1.3.4 PŮDORYS 2NP     M 1:125 
 D.1.3.5 PŮDORYS 3NP     M 1:125 
 D.1.3.6 PŮDORYS 4NP     M 1:125 
 VÝPOČTY 
 
E Dokladová část 
 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY – 
ZPRÁVA 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY – 
PŘÍLOHY 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 
Specializace – betonové konstrukce 
 STATICKÝ VÝPOČET – PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO 
 D.1.2.6 VÝZTUŽ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE SR3 M 1:25 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

PŘÍLOHY 
VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

POLYFUNKČNÍ OBJEKT LITOMYŠL 
MULTIFUNCTIONAL BUILDING LITOMYŠL 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. LUKÁŠ KOVÁŘ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   


	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	a) titulní list
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Building Structures
	Multifunctional building Litomyšl
	DIPLOMOVÁ PRÁCE
	diploma thesis


	AUTOR PRÁCE                   Bc. Lukáš Kovář
	VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ
	BRNO 2016




	b) zadání VŠKP






	c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v čekém a anglickém jazyce
	Abstrakt
	Klíčová slova
	Abstract
	Keywords

	d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690
	Bibliografická citace VŠKP

	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	e) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora
	Prohlášení:








	f) poděkování
	Poděkování:

	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	g) obsah






	h) úvod
	1. Úvod

	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Building Structures
	Multifunctional building Litomyšl
	diplomová PRÁCE
	diploma thesis


	AUTOR PRÁCE   Bc. Lukáš Kovář
	VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ
	BRNO 2016









	i) A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	A.1 Identifikační údaje
	A.1.1 Údaje o stavbě
	a) název stavby
	b) místo stavby

	A.1.2 Údaje o stavebníkovi
	A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

	A.2 Seznam vstupních podkladů
	A.3 Údaje o území
	a) rozsah řešeného území
	b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
	c) údaje o odtokových poměrech
	d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
	e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav...
	f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
	g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	h) seznam výjimek a úlevových řešení
	i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
	j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

	A.4 Údaje o stavbě
	a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
	b) účel užívání stavby
	c) trvalá nebo dočasná stavba
	d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
	e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
	g) seznam výjimek a úlevových řešení
	h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
	i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
	j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
	k) orientační náklady stavby

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

	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Building Structures
	Multifunctional building Litomyšl
	diplomová PRÁCE
	diploma thesis


	AUTOR PRÁCE   Bc. Lukáš Kovář
	VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ
	BRNO 2016









	i) B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	B.1 Popis území stavby
	a) charakteristika stavebního pozemku
	b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
	c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
	d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
	f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
	g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
	h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
	i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

	B.2 Celkový popis stavby
	B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
	b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

	B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů
	a) stavební řešení
	b) konstrukční a materiálové řešení
	Základy a podkladní betony
	Svislé nosné konstrukce
	Stropní konstrukce
	Schodiště
	Svislé nenosné konstrukce
	Střechy
	Překlady
	Podhledy a opláštění
	Podlahy

	Podkladní vrstvy pod podlahy
	Podlahy keramické
	Podlahy z marmolea
	Podlahy lamelové
	Hydroizolace a parozábrany

	Izolace proti zemní vlhkosti
	Ploché střechy
	Pojistná izolace v podlahách
	Parozábrany
	Tepelná, zvuková a kročejová izolace

	Podlahy v 1S
	Podlahy v 1NP
	Podlahy ve 2NP, 3NP a 4NP
	Zateplení stěn 1S
	Zateplení stěn 1NP, 2NP a 3NP
	Zateplení stěn 4NP
	Zateplení střech
	Omítky

	Vnitřní
	Vnější
	Obklady
	Výplně otvorů
	Klempířské výrobky

	c) mechanická odolnost a stabilita

	B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
	a) technické řešení
	b) výčet technických a technologických zařízení

	B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
	a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
	b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
	c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
	d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
	e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
	f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
	g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
	h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
	i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
	j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

	B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
	a) kritéria tepelně technického hodnocení
	b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

	B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
	a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
	b) ochrana před bludnými proudy
	c) ochrana před technickou seizmicitou
	d) ochrana před hlukem
	e) protipovodňová opatření
	f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)


	B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
	a) napojovací místa technické infrastruktury
	b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

	B.4 Dopravní řešení
	a) popis dopravního řešení
	b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
	c) doprava v klidu
	d) pěší a cyklistické stezky

	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	a) terénní úpravy
	b) použité vegetační prvky
	c) biotechnická opatření

	B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
	e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

	B.7 Ochrana obyvatelstva
	Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

	B.8 Zásady organizace výstavby
	a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
	b) odvodnění staveniště
	c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
	e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
	f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
	g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
	h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
	i) ochrana životního prostředí při výstavbě
	j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
	k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
	l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
	m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
	n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny


	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Building Structures
	Multifunctional building Litomyšl
	diplomová PRÁCE
	diploma thesis


	AUTOR PRÁCE   Bc. Lukáš Kovář
	VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ
	BRNO 2016









	i) D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	1 Všeobecná část
	1.1 Účel objektu
	1.2 Zastavěná plocha
	1.3 Obestavěný prostor

	2 Architektonické a dispoziční řešení
	3 Stavebně technické řešení
	3.1 Vytyčení stavby
	3.2 Příprava území a zemní práce
	3.4 Základy a podkladní betony
	3.5 Svislé nosné konstrukce
	3.6 Stropní konstrukce
	3.7 Schodiště
	3.8 Svislé nenosné konstrukce
	3.9 Střechy
	3.10 Překlady
	3.11 Podhledy a opláštění
	3.12 Podlahy
	Podkladní vrstvy pod podlahy
	Podlahy keramické
	Podlahy z marmolea
	Podlahy lamelové

	3.13 Hydroizolace a parozábrany
	Izolace proti zemní vlhkosti
	Ploché střechy
	Pojistná izolace v podlahách
	Parozábrany

	3.14 Tepelná, zvuková a kročejová izolace
	Podlahy v 1S
	Podlahy v 1NP
	Podlahy ve 2NP, 3NP a 4NP
	Zateplení stěn 1S
	Zateplení stěn 1NP, 2NP a 3NP
	Zateplení stěn 4NP
	Zateplení střech

	3.15 Omítky
	Vnitřní
	Vnější

	3.16 Obklady
	3.17 Výplně otvorů
	3.18 Klempířské výrobky
	3.19 Větrání místností
	3.20 Venkovní úpravy
	3.21 Kontroly

	4 Požárně bezpečnostní řešení
	5 Bezpečnost práce
	6. Všeobecné informace

	j) závěr
	3. Závěr

	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST
	k) seznam použitých zdrojů
	4. Seznam použitých zdrojů
	Odborná literatura
	Právní předpisy
	Normy
	Webové stránky


	l) seznam použitých zkratek a symbolů
	5. Seznam použitých zkratek a symbolů

	m) seznam příloh
	6. Seznam příloh
	Přípravné a studijní práce
	C Situační výkresy
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
	E Dokladová část
	Specializace – betonové konstrukce


	PŘÍLOHY
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Building Structures
	Multifunctional building Litomyšl
	diplomová PRÁCE
	diploma thesis


	AUTOR PRÁCE                   Bc. Lukáš Kovář
	VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ
	BRNO 2016












