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ABSTRAKT  
Diplomová práce řeší Novostavbu komerčně administrativního centra v Chomutově. 
Centrum má společný suterén a v nadzemní části je tvořeno třemi samostatnými objekty 
rozestoupenými tak, aby mezi nimi vzniklo atrium a komunikace navazující na přilehlé 
komunikační uzly. Západní budova má dvě nadzemní podlaží, které nabízejí prostory pro 
administrativní využití. Zbylé dvě budovy jsou navrženy s jedním nadzemním podlažím 
a slouží jako obchod a lehké občerstvení s hygienickým zázemím centra. Technologické 
zázemí centra je umístěno v suterénu, jehož zbylá část je využita pro účel parkování. 
Zbývající parkovací plochy jsou umístěny na terénu v severní části dotčeného svazku 
parcel. Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Střešní konstrukce 
jsou řešené jako ploché jednoplášťové. 

Architektonicko stavební řešení bylo zpracováno v softwaru Archicad 21.0.0 Component 
od společnosti Graphisoft. Stavební fyzika je zpracovávaná ve skupině výpočetních 
softwarů, od firmy K-CAD spol. s.r.o. V rámci specializace se diplomový projekt zabývá 
statickou studií střešní desky administrativní budovy. Deska je vymodelovaná a zatížena 
ve studijní verzi softwaru  RFEM 5.14 od společnosti Dlubal software s.r.o. Studie se 
následně zabývá vyhodnocením napětí v desce od nejnepříznivější kombinace zatížení 
,návrhem výztuže a posouzením reálnosti navržené tloušťky desky, která byla stanovena 
v rámci studijních prací pomocí empirických vzorců.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Administrativní budova, novostavba, komerční prostory, hromadné garáže, zelená 
střecha, atrium  
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ABSTRACT  

Diploma thesis deal with New building of The Commercial-administrative center in 
Chomutov. The Center has common basement and overground part is created from three 
separated buildings. These buildings are designed to create an atrium between them and 
sidewalk follow-up to adjacent sidewalks. Western building has two above ground floor, 
which they offer administrative place. Other two buildings are one above ground floor. 
They have place to shop, light refection and toilets. In basement of the Center there are a 
technological background and parking places. The remaining parking places are located 
on the terrain in the northern part. Construction system of the building is monolithic 
reinforced concrete. Roof is flat and single-skinned. 

Architectural building solution is created in software Archicad 21.0.0 Component from 
the company Graphisoft. Building physics is processed in group of software’s from the 
company  K-CAD spol. s.r.o. In the specialization is the Diploma thesis dealing with 
study of roof panel. Panel is modeled in software RFEM 5.14 from the company Dlubal 
software s.r.o.  The study then deals with the evaluation of the stress in the board from 
the most unfavorable combination of loads, the design of the reinforcement and the 
assessment of the reality of the proposed slab thickness, which was determined in the 
framework of study work using empirical formulas. 

KEYWORDS  

Administrative building, new building, commercial spaces, massive garages, green roof, 
atrium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
Bc. Lukáš Konárek Novostavba Komerčně-administrativního centra v Chomutově. Brno, 
2018. 56 s., 695 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 7 - 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Novostavba 
Komerčně-administrativního centra v Chomutově je shodná s odevzdanou listinnou 
formou.  

V Brně dne 20. 12. 2018  

   Bc. Lukáš Konárek 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Novostavba Komerčně-administrativního
centra v Chomutově zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité
informační zdroje.  

V Brně dne 20. 12. 2018  

   Bc. Lukáš Konárek 
autor práce  



- 8 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěl obzvláště poděkovat vedoucímu diplomové práce, panu Ing. Luboru
Kalouskovi, Ph.D., za spoustu neocenitelných rad při odborném vedení této práce. Dále
děkuji vedoucím jednotlivých specializací Ing. Rostislavu Zídkovi, Ph.D. a Ing. Marii
Rusínové. Velký dík patří také mé rodině, zejména manželce, za vytvoření ideálních
podmínek ke zpracování Diplomové práce. 

V Brně dne 20. 12. 2018  

   Bc. Lukáš Konárek 
autor práce  



- 9 - 
 

Obsah 
1. Úvod ................................................................................................................... - 10 - 

2.    Vlastní text práce 

 A. Průvodní zpráva………………………………………………………-11- 

 B. Souhrnná technická zpráva……………………………………………-19- 

 C. Technická zpráva……………………………………………………...-39- 

3. Závěr ................................................................................................................... - 49 - 

4. Seznam použitých zdrojů .................................................................................... - 50 - 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................. - 52 - 

6. Seznam příloh ..................................................................................................... - 54 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

1. Úvod 
 

Zadáním diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci stavební části ve 
stupni pro provedení stavby pro novostavbu komerčně administrativního centra 
v Chomutově. Budova je umístěna na pozemku města Chomutova konkrétně na volné 
rozlehlé parcele po zdemolovaném zimní stadionu v centru města. Poloha inženýrských 
sítí odpovídá skutečnosti dle zaslaných podkladů z místně příslušného stavebního úřadu. 

Navrhovaný polyfunkční objekt je komplexem tří budov s využitím pro 
administrativu, obchod a lehké občerstvení. Objekt má společné jedno podzemní podlaží, 
v kterém je technologické zázemí pro všechny tři nadzemní objekty a také hromadná 
garáž se sedmnácti odstavnými plochami pro vozila třídy 1a. Vjezd do areálu je situován 
v jižní části od kuť lze pokračovat až k vůči objektu severně situovanému venkovnímu 
parkovišti pro 22 vozidel, nebo lze sjet rampou do suterénu.   

Cíle práce je vytvořit projekt ve stupni pro provedení stavby, který bude respektovat 
všechny požadavky dané závaznými normami, platnou legislativou České republiky a 
aktuálním Územním plánem města Chomutova. Stavba bude z převážné většiny řešena 
jako bezbariérová s dílčím umožněním variability kancelářských prostor pro budoucí 
uživatele. 

Součástí projektové dokumentace je také Požárně bezpečnostní řešení stavby, 
základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky vč. energetických štítků budov a 
specializace BZK, zabývající se střešní deskou administrativní budovy.    
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba Komerčně-administrativního centra v Chomutově 

Místo stavby:  Ulice:   roh ulic Zborovská a Lipská 

   Obec:   Chomutov 

   Katastrální území: Chomutov [652458] 

   Parcelní číslo: 2672/8, 2672/12, 2672/13, 2672/14,  
      2672/15, 2672/20, 2672/26, 2672/30 

   Kraj:   Ústecký 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Chomutov invest s.r.o.,  
   IČO: 27203042 

Nákupní 389/Šterboholy, 102 00 Praha 10  
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:  Bc. Lukáš Konárek 
   Nádražní 99, Rapotice 675 73, okr. Třebíč 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace objektu byli: 

- investiční záměr 
- architektonická studie stavby zpracovaná v rámci předmětu CH008 – Diplomový 

seminář 
- geologický průzkum oblasti 
- katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí 
- průzkum stávajících inženýrských sítí 
- radonový průzkum lokality 
- hluková mapa zájmového území 
- ortofotomapa zjmového území 
- platné vyhlášky a normy 
- místní šetření 
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A.3 Údaje o území 

 a) Rozsah řešeného území: 

Plánovaná stavba se nachází v Chomutově, v katastrálním území Chomutov 
[652458], na pozemcích s parcelními čísly 2672/8, 2672/12, 2672/13, 2672/14, 2672/15, 
2672/20, 2672/26, 2672/30. Jejich celková výměra činí dle katastru nemovitostí 4 315 m2. 

Plochy všech pozemků jsou nezastavěné, nevyužívané a zabezpečené proti vniknutí 
neoprávněných osob. Pozemek je geologicky stabilizovaný.  

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

Zájmové území a všechny dotčené pozemky nejsou zatíženy žádným způsobem 
ochrany ani nejsou evidované BPEJ. V tomto ohledu tedy není potřeba činit žádné kroky.  

 
Přestože zájmové území leží v blízkosti řeky Chomutovka, z důvodu vysoké úpravy 

koryta řeky, se nejedná o záplavové území.  

Dotčené parcely nespadají do žádného chráněného území, dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do památkově chráněného území dle zákona č. 
22/1958 Sb., o kulturních památkách. 

Objekt leží na hranici ochranného pásma drah železničních, tramvajových, 
trolejbusových a lanových, dle §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně 
platném znění zákona č. 377/2009 Sb.)   Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy 
tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Ve vzdálenosti přibližně 17 m od rovinatého stavebního pozemku se nachází řeka 
Chomutovka. Dešťové vody z plochých střech všech tří objektů a nezastřešeného atria 
budou dočasně zadrženy v retenční nádrži umístěné v 1.PP. Z nádrže budou postupně 
vypouštěny do dešťové kanalizace ústící do řeky. Na nezastavěných částech pozemku 
budou dešťové vody přirozeně vsakovány. 

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

Lokalita stavby je dle Územního plánu města Chomutova vedena jako OK. V – 
Plochy komerčních zařízení a administrativu-velká [1]. 

Hlavní využití: [1]  

 Pozemky areálů administrativy, obchodu a služeb nespadajících pod veřejnou 
infrastrukturu, zvláště velkoobjemových obchodních a ubytovacích zařízení 

 Nevhodné do přímého kontaktu s bydlením 

Přípustné využití: [1] 

 Stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí 
 Vzorkovny a pohotovostní sklady – výhradně jako doplněk umožňující 

provoz staveb s hlavní funkcí 
 Max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25 % funkce hlavní 
 Max. jeden služební byt ve vazbě na hlavní využití 
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 Fotovoltaika na střešních konstrukcích  
 Autobusové nádraží, dopravní terminály a veřejná parkoviště  
 Firemní mateřské školy, dětské herny  

Podmínečně přípustné využití: [1]  

 Fotovoltaické panely jsou přípustné pouze na střechách objektů, nikoliv však 
v historickém jádru města, dále mimo památkově chráněné objekty a ostatní 
architektonicky významné objekty  

 Ostatní ubytovací zařízení I. typu pouze do 20 lůžek 
 Logistika, skladové areály – max. 1 hala do 3 000 m2 max. výška 12 m 
 Ostatní ubytovací zařízení II. typu do max. 20 lůžek a vzdálenosti více než 

200 m o nejbližšího ostatního ubytovacího zařízení II. typu a od nejbližšího 
stávajícího zařízení povoleného před platností nového územního plánu 
Chomutov  

Nepřípustné využití: [1] 

 Veškeré stavby a využití pro bydlení, výrobu a sběrny surovin 

 Z výše uvedeného vyplývá že navržený objekt je plně v souladu s územním plánem 
města Chomutova tak jak je navržen pro danou lokalitu. Výškový regulativ je Územním 
plánem v této lokalitě stanoven na hodnotu max. 12 m. [1] Z podmínek prostorového 
uspořádání vyplývá požadavek na min 15 % zeleně. [1] Všechny tyto podmínky stavba 
splňuje. 

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 

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím, kterým jsou dány veškeré 
regulativy pro stavbou dotčené území. Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou 
zapracovány do projektové dokumentace pro provedení stavby. Budova je navržena 
v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby a zákonem 
č. 186/2006 Sb. – stavební zákon a související předpisy. Budova je řešena v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. – o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby je řešena v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších přepisů a s vyhláškou č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškerá písemná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí vyjádřené v rámci 
stavební řízení pro stavební povolení jsou dokumentací pro provedení stavby 
respektována. Jednotlivá vyjádření tvoří přílohu této dokumentace.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
řešení pro navrhovaný objekt.  
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i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

V okolí stavby bude provedena úprava povrchu stávajících a vytvoření nových 
komunikací pro pěší kolem koryta řeky a objektu. Tyto komunikace se budou napojovat 
na přilehlé již vybudované komunikační směry. Z kruhového objezdu bude proveden 
sjezd napojující se na zpevněnou vozovku ústící v severní části objektu na odstavné 
parkoviště. Vozovka křižuje stávající komunikaci pro pěší, která bude zrušena. 
Z vozovky bude proveden sjezd do podzemních hromadných garáží v 1.PP.    

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Dotčené pozemky: 

Tabulka č. 1 – Informace o dotčených pozemcích [2] 

Parcelní číslo 2672/8 
Obec Chomutov [562971]

Katastrální 
území

Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 17 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/12 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 33 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/13 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 32 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/20 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
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Výměra [m2] 155 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/26 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 38 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/30 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 109 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/14 
Obec Chomutov [562971]
Katastrální území Chomutov I [652458]
Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 258 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
Parcelní číslo 2672/15 

Obec Chomutov [562971]
Katastrální 

území
Chomutov I [652458] 

Číslo LV 11937 
Výměra [m2] 3673 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku ostatní plocha
Vlastnické právo Chomutov Invest s.r.o., Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 

10  
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba komerčně administrativního objektu s podzemními garážemi a 
technickým a technologickým zázemím.  

b) Účel užívání stavby 

Navrhovaný objekt nabídne prostory pro administrativu, obchod, ale také i lehké 
občerstvení. V suterénu objektu jsou situovány hromadné garáže a technické a 
technologické zázemí objektu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o novostavbu bez požadavku na ochranu stavby. Záměr se nedotýká zájmu 
chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících právních norem.  

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

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. - o technických požadavcích 
na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy. Budova je 
řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

Veškerá písemná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí vyjádřené v rámci 
stavební řízení pro stavební povolení jsou dokumentací pro provedení stavby 
respektována. Jednotlivá vyjádření tvoří přílohu této dokumentace.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

řešení pro navrhovaný objekt.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:   3.267 m2 

Obestavěný prostor:   6.740,9 m2 

Užitná plocha:     2.549,59 m2 

Počet podlaží:    SO-01: 3 (1S, 1NP, 2NP) 
     SO-02: 2 (1S, 1NP) 

SO-03: 2 (1S, 1NP) 

Počet funkčních jednotek:  Hromadné garáže:  17 stání třídy 1a 
     Venkovní parkoviště:  27 stání třídy 1a 
     Prodejní jednotky:  1 (101,47 m2) 
     Čistá kancelářská plocha: 194,15 m2 
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Počet uživatelů/pracovníků: celkový navržený počet zaměstnanců centra je 22 

 

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.) 

 Tyto údaje jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí. 

 j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

 Začátek výstavby je plánován na počátek druhého kvartálu roku 2019. Přesný termín 
zahájení určí investor dle podpisu smlouvy o dílo s vybraným stavebníkem. Stavba bude 
provedena v rámci jedné etapy výstavby v následujícím harmonogramu prací – zemní 
práce, bílá vana a hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, vnitřní příčky a výplně 
otvorů, hrubé rozvody instalací, fasáda, dokončovací práce. Po dokončení výstavby 
objektu budou provedeny finální terénní úpravy okolního terénu a úpravy komunikací.  

k) Orientační náklady stavby 
Cenový ukazatel:  7 095,-Kč/m3  
Obestavěný prostor:  31 758 m3 

Aproximativní cena:  225 323 010,-Kč bez DPH 
 

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

SO-00 Komerčně-administrativní centrum 
SO-01 Administrativní budova 
SO-02 Kavárna a sociální zázemí centra 
SO-03 Obchod s textilem 
SO-04 Chodník-zámková dlažba 
SO-05 Zpevněná plocha atria – protiskluzná dlažba 
SO-06 Plocha pro kontejnery na komunální odpad 
SO-07 Odstavné a parkovací plochy 
SO-08 Příjezdová komunikace 
SO-09 Rampa-sjezd do suterénu 
SO-10 Přípojka sdělovacího vedení spojového 
SO-11 Přípojka sdělovacího vedení nízkého napětí  
SO-12 Kanalizační přípojka dešťová 
SO-13 Plynová přípojka 
SO-14 Vodovodní přípojka 
SO-15 Kanalizační přípojka-splašková 

 

 

 

 

Vypracoval:       Bc. Lukáš Konárek, 22.2018 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je situován v centru Chomutova, u kruhového objezdu na hlavní ulici Lipská/ 
Zborovská. Objekt je přístupný právě z tohoto kruhového objektu nebo z ulice 
Zborovská. Jedná se o volný nezastavěný pozemek po zdemolovaném bývalém zimním 
stadionu, konkrétně jeho přilehlé parkoviště. . V územním plánu z června 2017 je lokalita 
označena jako OK. V. – Plochy komerčních zařízení a administrativu-velká. Plánovaná 
stavba je umístěna v katastrálním území Chomutov [562971], na pozemcích s parcelními 
čísly: 2672/8, 2672/12, 2672/13, 2672/14, 2672/15, 2672/20, 2672/26, 2672/30.  

V současné době jsou tyto pozemky bez využití oploceny drátěným plotem. Pozemky 
jsou rovinaté bez povrchové úpravy. Na zájmovém území se nevyskytuje žádná vzrostlá 
vegetace pouze navátý plevel. Vjezd na staveniště bude pro účely stavby umožněn z ulice 
Zborovská, konkrétně přes parcelu 2672/27 která sloužila pro vjezd na bývalé parkoviště 
a patří Statutárnímu městu Chomutov. Před zahájením výstavby bude město požádáno o 
souhlas s umožněním využití této parcely pro zásobování stavby.   

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

V blízkosti dotčených pozemků bylo provedeno několik kontrolních vrtů na jejichž 
základě byl stanoven geologický profil základové půdy a únosnost zeminy. V úrovní 
základové spáry objektu se nachází jíl tuhý s tabulkovou únosností, Rdt = 160 kPa. 

Radonový průzkum lokality stanovil hodnotu radonového indexu jako 1 – nízký.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt leží na hranici ochranného pásma drah železničních, tramvajových, 
trolejbusových a lanových, dle §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně 
platném znění zákona č. 377/2009 Sb.)   Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy 
tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 

Na zájmovém území se nachází také několik větví inženýrských sítí, které zde zůstaly 
po předchozí zástavbě zimním stadionem. Veškeré tyto sítě již nejsou využívány a budou 
zrušeny. 

Přes pozemek neprocházejí žádné nadzemní inženýrské sítě. 

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

Zájmové území leží v blízkosti řeky Chomutovka cca 16,7 m od koryta toku řeky. 
Koryto řeky je upraveno do vysoké výšky a zájmové území nespadá do oblasti 
záplavového území.  

Zájmové území není zasaženo poddolováním, ani není vystaveno nepříznivým 
účinkům seizmicity. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 Před zahájením stavebních prací bude ze stavební parcely sejmuta ornice. 
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro snížení zatěžování životního 
prostředí, snížení hluku a prašnosti. V průběhu realizace bude dodavatel stavebních prací 
zajišťovat zamezení znečištění veřejných komunikací.  

Provoz objektu nebude mít výrazně negativní vliv na životní prostředí. Provoz 
nepočítá se spalování tuhých paliv, práci s chemikáliemi ani únik škodlivých látek. 
Objekt bude napojena na veřejnou kanalizaci vyústěnou do místní čističky odpadních 
vod. Dešťové vody budou dočasně zadrženy v retenční nádrži v úrovni 1S a postupně 
uvolňovány do dešťové kanalizace ústící do řeky. Na nezastavěné části pozemku budou 
dešťové vody přirozeně vsakovány. 

Tepelným ztrátám bude bráněno certifikovaným systémem zateplení budov.Vzniklé 
odpady v průběhu provozu objektu budou tříděny a uloženy na vyhrazeném prostoru 
z kterého budou v pravidelných intervalech sváženy.  

Provoz motorových vozidel spojený s funkcí areálu výrazně nezvýší současný provoz 
v dané lokalitě. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dotčené parcely jsou nezastavené a na plochách které se budou zastavovat nejsou 
žádné vzrostlé dřeviny. Není potřeba demolovat žádné objekty ani vzrostlou zeleň.   

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

Veškeré dotčené pozemky nejsou zatíženy žádným způsobem ochrany ani nejsou 
evidované BPEJ. V tomto ohledu tedy není potřeba činit žádné kroky.  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z přilehlé točny, do které se sjíždějí 
komunikace ze 4 směrů. Z kruhového objezdu bude mezi výjezdy Lipská Zborovská 
vytvořen sjezd vedoucí na zájmový pozemek.  Z tohoto sjezdu je možné vjet do suterénu 
budovy, kde je vytvořeno parkoviště pro 17 vozidel, a nebo pokračovat po komunikaci 
dále podél západního křídla objektu až po severní výběžek pozemku, kde je navrženo 
venkovní nekryté parkoviště pro dalších 27 vozidel.  

Objekt bude připojen na podzemní vedení inženýrských sítí vedených v chodníku a 
vozovce v ulici Zborovská. Soupis jednotlivých sítí a jejich správců uvádím, níže:  

- Nízké napětí:   ČEZ Distribuce, a.s. 
- Jednotná kanalizace:  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
- Vodovod:   Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
- Plynovod NTL:   RWE GasNet s. r. o. 
- Sdělovací spojové vedení: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude provedena v rámci jedné etapy výstavby v následujícím harmonogramu 
prací – zemní práce, bílá vana a hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, vnitřní příčky 
a výplně otvorů, hrubé rozvody instalací, fasáda, dokončovací práce. Po dokončení 
výstavby objektu budou provedeny finální terénní úpravy okolního terénu a úpravy 
komunikací. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaný objekt nabídne prostory pro administrativu, obchod, ale také i lehké 
občerstvení. V suterénu objektu jsou situovány hromadné garáže a technické a 
technologické zázemí objektu. 
 

ZÁKLADNÍ KAPACITY: 

Zastavěná plocha:   3.267 m2 

Obestavěný prostor:   6.740,9 m2 

Užitná plocha:     2.549,59 m2 

Počet podlaží:    SO-01: 3 (1S, 1NP, 2NP) 
     SO-02: 2 (1S, 1NP) 

SO-03: 2 (1S, 1NP) 

Počet funkčních jednotek:  Hromadné garáže:  17 stání třídy 1a 
     Venkovní parkoviště:  27 stání třídy 1a 
     Prodejní jednotky:  1 (101,47 m2) 
     Čistá kancelářská plocha: 194,15 m2 

Počet uživatelů/pracovníků: celkový navržený počet zaměstnanců centra je 22 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Lokalita stavby je dle Územního plánu města Chomutova vedena jako OK. V – 
Plochy komerčních zařízení a administrativu-velká. 

Hlavní využití: [1]  

 Pozemky areálů administrativy, obchodu a služeb nespadajících pod veřejnou 
infrastrukturu, zvláště velkoobjemových obchodních a ubytovacích zařízení 

 Nevhodné do přímého kontaktu s bydlením 

Přípustné využití: [1] 

 Stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí 
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 Vzorkovny a pohotovostní sklady – výhradně jako doplněk umožňující 
provoz staveb s hlavní funkcí 

 Max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25 % funkce hlavní 
 Max. jeden služební byt ve vazbě na hlavní využití 
 Fotovoltaika na střešních konstrukcích  
 Autobusové nádraží, dopravní terminály a veřejná parkoviště  
 Firemní mateřské školy, dětské herny  

Podmínečně přípustné využití: [1]  

 Fotovoltaické panely jsou přípustné pouze na střechách objektů, nikoliv však 
v historickém jádru města, dále mimo památkově chráněné objekty a ostatní 
architektonicky významné objekty  

 Ostatní ubytovací zařízení I. typu pouze do 20 lůžek 
 Logistika, skladové areály – max. 1 hala do 3 000 m2 max. výška 12 m 
 Ostatní ubytovací zařízení II. typu do max. 20 lůžek a vzdálenosti více než 

200 m o nejbližšího ostatního ubytovacího zařízení II. typu a od nejbližšího 
stávajícího zařízení povoleného před platností nového územního plánu 
Chomutov  

Nepřípustné využití: [1] 

 Veškeré stavby a využití pro bydlení, výrobu a sběrny surovin 

Výškový regulativ je Územním plánem v této lokalitě stanoven na hodnotu max. 12 
m. [1] Z podmínek prostorového uspořádání vyplývá požadavek na min 15 % zeleně. [1] 
Všechny tyto podmínky stavba splňuje. 

Stavba je umístěná na nezastavěné ploše po bývalém zimním stadionu a nepřiléhá 
k žádné sousední stavbě. Stavba dosahuje v nejvyšším bodě výšky 8,3 m čímž je splněn 
výškový regulativ maximální výšky 12 m. Procento zastavění činí 76%. Zbylá část 24% 
tvoří zeleň, čímž je splněn požadavek na min 15 % zeleně. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Objekt je tvořen třemi samostatnými budovami členěnými dle jednotlivých provozů 
se společnou střešní/stropní deskou nad 1. NP. Ve vnitrobloku mezi budovami je 
vytvořeno průchozí atrium přístupné ze 3 světových stran, které uzavírá v západní části 
administrativní budova, která je jediná navržená jako dvoupodlažní a udává maximální 
výšku objektu 8,5 m. Severně je umístěno lehké občerstvení cca pro 27 osob včetně 
zázemí pro přípravu pohoštění a zázemí pro zaměstnance.  Východní blok této budovy je 
navržen jako sociální zázemí pro návštěvníky areálu. Jižně se nachází prostor pro obchod. 
Všechny tři budovy jsou společně podsklepeny jedním podzemní podlaží, v kterém je 
vytvořeno zázemí pro technologie a parkovací stání. Objekt se nachází v nezastavěném 
souboru pozemku v centru Chomutova po bývalém zimním stadiónu, jehož demolice byla 
ukončena v roce 2012. Barevně a materiálově je objekt členěn na exponovanou fasádu, 
která je řešena jako provětrávaná s pohledovou částí z titanzinkových panelů zavěšených 
na vynášejícím rastru. Fasáda ve vnitrobloku bude řešena jako certifikovaný zateplovací 
systém s bílou pohledovou vrstvou. Zastřešení všech budou je řešeno plochou střechou 
s atikou. Střecha nad obchodem a občerstvením bude řešena jako extenzivní zeleň. Zbylé 
plochy jsou řešeny foliovou hydroizolací vyspádovaných do odvodňovacích žlabů. 
Vstupy do atria jsou vytvořeny odstupy mezi budovami. Vstup do sociálního zázemí a 
obchodu je vytvořen přímo z průchodu ve východní části objektu. Vstupy do ostatních 



- 24 - 
 

budov jsou situovány přímo z vnitrobloku nebo z uliční fasády. Jižní strana fasády vytváří 
rozsáhlé prosklené plochy pro prezentaci obchodních materiálů daného obchodu. Jižně 
od objektu je také situován vjezd do areálu umožňující se z kruhového objezdu vydat 
libovolným směrem.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Navrhovaný objekt nabídne prostory pro administrativu, obchod, ale také i lehké 
občerstvení. Pro administrativu je vyhrazena západní dvoupodlažní budova. Vstup pro 
veřejnost je do budovy vytvořen z vnitrobloku. Ve vstupu do administrativní budovy je 
vytvořena vstupní hala se schodištěm do 1. NP situovaného naproti vstupu. Ve vstupní 
části do objektu se nachází také recepce a hygienické zázemí pro návštěvníky. V 1. NP 
administrativní budovy je v rámci studie navrženo 1 klientské centrum s obsluhou 3 
zaměstnanci a také kanceláře s meetig roomy. Oba tyto provozy jsou provázány s 2. NP 
soukromými schodišti. Ve 2. NP budova nabízí další 3 samostatné kanceláře. Aktuální 
členění je pouze doporučující stav navrhovaný v rámci studie, v které je zároveň kladen 
důraz na variabilitu a možnost dalšího členění na menší početnější kancelářské jednotky, 
nebo naopak přičlenění jednotek k větším, v rámci rozšiřování společností.  V 2. NP 
administrativní budovy jsou navržené záchodové kabinky pro zaměstnance a také 
kuchyňka s odpočinkovou místností. Objekt pro lehké občerstvení je situován v rámci 
areálu severně, se vstupem odděleným pro zaměstnance a návštěvníky ze severní části od 
řeky Chomutovky a z jižní strany přímo z vnitrobloku pro návštěvníky provozu. Prostor 
je rozdělen přibližně 50 % ploch jako zázemí zaměstnanců a přípravu lehkého občerstvení 
a 50 % ploch pro návštěvníky, přičemž tuto plochu je možné rozšířit o venkovní terasu 
vytvořenou ve vnitrobloku. Tento provoz je navržen pro obsluhu max. 5 zaměstnanců na 
jedné směně. V zázemí nalezneme kromě kuchyně také sklad potravin, jež bude 
zásobován ručními vozíky dopravující zásoby z nedaleké odstavné plochy v severní části 
areálu.  Část vnitřního prostoru pro návštěvníky je vyčleněna jako úklidová místnost. Do 
této budovy je navržen zvlášť vstup pro zaměstnance, z kterého se vchází do zádveří. 
Ze zádveří je přístupná WC kabinka pro zaměstnance a také šatny s přilehlými 
umyvárnami. Západně za umyvárnami je vytvořená samostatná místnost přístupná 
z exteriéru. Účel místnosti je v rámci studie navržen jako zázemí pro technologie 
přilehlého provozu nebo správce areálu.  V západním bloku budovy je umístěno 
hygienické zázemí pro návštěvníky areálu a schodiště s výtahem propojující areál s 1. PP. 
Vstup do této části objektu je situován ve východním průchodu. Zde je vytvořena chodba 
navazující na schodiště naproti vstupu do občerstvení a také výtahovou šachtu s kabinou 
pro přepravu osob s omezenou možností pohybu. Z chodeb jsou přístupné veřejné toalety 
pro pány a zvlášť pro dámy se samostatnými předsíňkami. Jsou zde navrženy také dvě 
kabinky pro návštěvníky s omezenou schopností orientace a pohybu a také přebalovací 
místnost.  Ve východním průchodu je umístěn také jeden ze vstupů do obchodu. Obchod 
se převážně skládá z prodejní plochy, ale je zde také navrženo zázemí pro zaměstnance, 
sklad a úklidová místnost. Předpokládá se zde prodej textilního oblečení. Zásobování 
bude probíhat z vnitrobloku kam bude dopraveno na ručním vozíku z parkoviště 
vzdáleného pár desítek metrů od skladu. Plocha 1.PP je z poloviny využita pro parkování 
vozidel. Zbylá část vytváří prostor pro umístění technologií skladu a zázemí pro správu 
budovy. Je zde navrženo 17 parkovacích stání, dále sklad pro zařízení pro strojní čištění, 
rozvodna slaboproudu, silnoproudu, kotelna, strojovna VZT a také retenční nádrž. 
Většina těchto místností je přístupná ze společné chodby v západním bloku suterénu. 
Strojovna VZT a sklad je přístupný z východního chodby navazující na zádveří kterým 
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návštěvníci parkující v 1. PP vcházejí do budovy. Ze zádveří se vchází do haly, z které je 
přístup ke schodišti a výtahové šachtě. Dále je zde navržena vodoměrná místnost a zázemí 
pro správu budovy vč. skladu. Jednotlivé soukromé plochy budou spravovat 
provozovatelé vč. běžných úklidů. Pro tyto prostory jsou v těchto funkčních provozech 
navrženy jednoduché úklidové místnosti s výlevkou a prostorem na odložení čistících 
prostředků a zařízení. Společné části areálu bude mít na starosti facility, která bude 
zajišťovat provoz a čistotu těchto prostor. Zázemí pro tyto účely jsou vytvořeny převážně 
v suterénu, dílčí prostory nalezneme také v 1. a 2. NP administrativní budovy.  Funkce 
jednotlivých provozů jsou plně v souladu s navrženým a platným Územním plánem města 
Chomutova.     

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. - o technických požadavcích 
na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy. Budova je 
řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešen přístup do areálu i jednotlivých budov a jejich podlaží, mimo 
2. NP administrativního objektu, kde se nepředpokládají imobilní zaměstnanci a většina 
kancelářských ploch je v 1.NP, které je řešeno bezbariérově, vybavena prostory pro 
přijímání návštěv.    
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V projektové dokumentace pro provedení stavby jsou splněny veškeré požadavky 
platných norem a předpisů z hlediska bezpečnosti při užívání stavby. Použité hmoty a 
výrobky musí být certifikovány k účelu, ke kterému jsou využívány. Na rozvody instalací 
budou před uvedením do provozu provedeny výchozí revize. Veškerá zábradlí splňují 
předepsané minimální výšky nad volným prostorem dle ČSN 74 3305. V hygienických 
místnostech a venkovních prostorech bude položena protiskluzová dlažba. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
Polyfunkční objekt je navržen jako monolitický železobetonový kombinovaný 

systém. Severní část budovy je navržena jako stěnový systém s vnitřními sloupy. Zbytek 
objektu je řešen jako skeletový systém. Stropy jsou uvažovány jako železobetonové 
bezhřibové, v suterénu doplněny trámy pod obvodovými stěnami 1. NP. Desky jsou 
podepřeny železobetonovými sloupy z pohledového betonu o max. osové vzdálenosti cca 
8 m. Průměry sloupů v 1S jsou 0,5m a v nadzemních podlažích 0,4m. Celá podsklepená 
část objektu bude řešena systémem bílé vany z důvodu výskytu podzemní vody v úrovni 
cca 1,3 m nad úrovní podlahy v 1S. Obvodové zdivo bude monolitické z vnější strany 
zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy 
z pórobetonových tvarovek, v případě protihlukového požadavku na daný provoz 
keramických tvarovek Porotherm AKU přičemž v kancelářských prostorech, u kterých je 
kladen požadavek na variabilitu jsou příčky navržené jako lehké montované příčky 
Farmacell. Objekt bude zastřešen plochou střechou, nad obchodem a lehkým 
občerstvením navržena extenzivní zeleň, zbytek střechy pokryt foliovou hydroizolací.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce: 

Před zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice ve vrstvě 0,2 m a její 
mezideponii na parcele č. 2681/1. V rámci dokončovacích prací bude ornice zpětně 
použita ke konečným terénním úpravám okolí objektu. Po vyhloubení základové jámy 
bude provedeno zajištění mikrozáporovým pažením ze silnostěnných trubek Ø 108/16 
mm, s osovou vzdáleností 500 mm. Mezi záporami je navržen stříkaný beton C25/30 
XC4, vyztužený kari sítěmi 150x150x8 mm.  

Základové konstrukce: 

Stavba je založena na základové desce tl. 0,4 m z vodotěsného železobetonu C25/30 B 
550B doplněným o přísady vyvolávající sekundární krystalizaci. Pod deskou je 
provedena podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0,32 mm o mocnosti 0,2 m. Na 
napenetrovanou základovou desku je celoplošně nataven asfaltový pás s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny tvořící doplňkovou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a ochranu proti 
radonu. Asfaltový pás je po obvodě vytažen 100 mm nad úroveň přilehlé čisté podlahy, 
kde je kapotován žárově pozinkovaným plechem. Na asfaltový pás je položena 
polypropilenová geotextilie o mocnosti 300g/m2 na který je vylit drátkobeton tvořící v tl. 
150 mm roznášecí vrstvu. Povrchovou úpravu tvoří epoxidový nátěr.  

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce tvoří kombinace železobetonových sloupů a železobetonových 
stěn. Sloupy jsou navrženy o průměrech 0,5m v 1S a v nadzemních podlažích 0,4m. 
Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy tloušťky 0,3 m a vnitřní nosné 0,25 mm. 
Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy ze železobetonu C25/30-XC1 - B550B, přičemž 
podzemní část svislých nosných konstrukcí je navržena z vodotěsného betonu systémem 
bílé vany s přísadami pro sekundární krystalizaci.  Maximální osová vzdálenost sloupů je 
8,045m. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 0,25m která je po obvodě 
liniově podepřena stěnami a uvnitř pole lokálně podepřena sloupy.V suterénu je navržen 
systém průvlaků vynášející obvodové stěny budov SO-02 a SO-03 v nadzemní části 
objektu. Materiálově jsou stropy i průvlaky řešeny z železobetonu C25/30-XC1 - B550B. 

Schodiště: 

V objektu se nachází celkem 4 schodiště. Jedno schodiště spojuje 1S objektu s 1.NP 
budovy SO-02. Jedná se dvouramenné schodiště se sklonem  36°. Schodiště je navrženo 
jako lomená deska, která se v úrovni nástupního stupně prokotví do základové desky a 
v úrovni mezipodesty do přilehlé nosné železobetonové stěny. Poslední stupeň 
výstupního ramene bude prokotven do stropní železobetonové konstrukce nad 1S. Šířka 
ramen je 1 500 mm, mezipodesty 1 565 mm a zrcadla 0,2m. Mezipodesta je navržená tl. 
0,2 mm. Minimální tloušťka desky schodištového ramene je  0,18mm. Schodiště spojující 
1. a 2. NP administrativního objektu je navrženo obdobně pouze z rozdílnou šířkou 
zrcadla, která v tomto případě je 0,8m. Zbylá dvě schodiště jsou navržené v rámci 
soukromých prostor spojující administrativní provoz s klientským centrem a jsou 
navržená jako lomená se stejným vynesením ramen i mezipodesty jako v případě 
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podrobně popsaného dvouramenného schodiště. Všechna schodiště jsou uložena pružně 
přes SCHÖCK TRONSOLE.  

Svislé nenosné konstrukce: 

Jednotlivé dělící příčky jsou navrženy z pórobetonového zdiva tl. 100mm nebo 125mm. 
Příčky dělící provozy s požadavkem na akustiku jsou navrženy z keramických tvarovek 
Porotherm 11,5 AKU. Provozy s požadavkem na variabilitu dispozičního řešení a 
zároveň vzduchovou neprůzvučnost jsou děleny montovanou dělící příčkou Fermacell 
s vloženou minerální vatou.  

Zastřešení: 

Komerčně administrativní centrum je v nadzemní části tvořeno 3 budovami. Dvě budovy 
končí v úrovni 1.NP a jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou s vegetačním 
extenzivním substrátem. Jako hydroizolační vrstva jsou použit 3x modifikovaný asfaltový 
pás s aditivy proti prorůstání kořínků. Nad dvoupodlažní budovou administrativy je 
navržena jednoplášťová plochá střecha s foliovou hydroizolací. Extenzivní střecha nad 
SO-03 je navržena se sklonem 3%. Sklon zbylých dvou střech je navržen jako různý se 
stanovením maximální výškové úrovně a minimálního sklonu. Spádové vrstvy jsou 
tvořeny lehčeným betonem. Podrobněji viz jednotlivé výkresy střech a výpis skladeb 
konstrukcí.  

Tepelná izolace: 

Tepelné izolace jsou tvořeny systémem ETICS s izolačními fasádními deskami 
z minerální plsti ISOVER NF 333 tl. 160 mm. Střešní konstrukce jsou zatepleny 
stabilizovaným pěnovým polystyrenem EPS 100 v tl. 0,2m. Tepelné izolace podlah jsou 
navržené ze stabilizovaného pěnového polystyrenu převážně tl. 0,08m. Tloušťky všech 
izolací jsou navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana 
budov. 

Výplně otvorů: 

Výplně okenních otvorů budou řešeny jako hliníkové rámy ALUPROF MB 104 
s izolačními trojskly, výplně dveřních otvorů budou řešeny jako hliníkové rámy 
ALUPROF MB 86 s výplní buď z izolačního trojsklad nebo z vylisovaného žárově 
pozinkovaného plechu tl. 1,5mm. Jako hlavní vstupy do jednotlivých objektů jsou 
navržené automatické dvoukřídlé posuvné dveře s hliníkovým rámem a prosklenou 
výplní z izolačního dvojskla. Barva rámů je RAL 7016 skla jsou čirá. Velkoplošné 
skleněné plochy obchodu jsou navrženy ze skel stopsol.  Všechny výplně otvorů v obálce 
budovy budou navrženy na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana 
budov. 

Vnitřní dveře v příčkách jsou navržené ve dvou provedeních dle náročnosti provozu a 
předpokládané možnosti mechanického poškození. Dveře v technickém zázemí a 
společných prostorech areálu jsou navrženy jako ocelové vylisované ze žárově 
pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm s ocelovou zárubní pro dodatečnou montáž. Barva dveří 
i zárubně je RAL 7046. Ostatní dveře jsou navrženy z odlehčené dřevotřísky v povrchové 
úpravě CPL bílá hladká a s dřevěnými obložkami se stejnou povrchovou úpravou. 
Standardní výška dveří je navržena 2,1m.  
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Podlahy: 

V podzemní garáži je navržena nášlapná vrstva podlahy z epoxidového nátěru 
SIKAFLOOR GARAGE. Podlahy technického zázemí a společných prostor centra jsou 
navrženy z keramické dlažby různých formátů vkládaných do lepidla. V obchodě a 
občerstvení je navržena plovoucí podlaha s dýhovaných lamel, spojených na pero a 
drážku a ukládaných na kročejovou podložku. V kancelářských provozech je navržen 
zátěžový koberec. 

Podhledy:  

Místnosti kanceláří a soukromé společné prostory jsou zaklopeny kazetovým akustickým 
podhledem ECOPHON FOCUS TM o rozměrech 60x60 cm. V pohledech budou osazena 
světla a vedeny rozvody jednotlivých instalací.  

Omítky: 

Venkovní omítky a omítky nevytápěných prostor garáže jsou navrženy jako silikonové 
CEMIX bílé barvy. Omítky vnitřních vytápěných prostor jsou navrženy jako sádrové 
omítky tl. 12 mm. Podrobnější informace viz skladby konstrukcí.  

Klempířské prvky:  

Parapety budou tvořeny shodným materiálem jako opláštění provětrávané fasády – 
z titanzinkových panelů tl. 0,8 mm. Většina ostatních klempířských prvků je tvořena z 
žárově pozinkovaného plech tl. 0,8 mm nebo poplastovaným plechem. Výpis 
klempířských prvků je podrobněji řešen v samostatné příloze. 

Komín: 

Objekt je vybaven 3 kusy třívrstvého komínového systému s tenkostěnnou keramickou 
vnitřní vložkou Ø 200mm, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm. Komín bude 
vytažen 1000 mm nad úroveň atiky. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technická řešení 

Projekty technického řešení stavby tvoří samostatné přílohy tohoto projektu. 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výtah: 

Objekt je vybaven jedním trakčním výtahem bez strojovny KONE EcoSpace spojující 1S 
komerčně administrativního centra s 1.NP objektu SO-02, který tvoří součást centra. 
Výtahová kabina má rozměry 1840x1580mm a světlou výšku 2,4m. Nosnost výtahu je 
630 kg - 8 osob. Rychlost výtahu je 1,0m/s. Výtah splňuje bezbariérové požadavky. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu této dokumentace viz D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno podle Vyhlášky č. 23/2008 
Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěr z požární zprávy:  
Posuzovaný objekt vyhovuje všem požadavkům požární bezpečnosti staveb za 
předpokladu dodržení všech předpisů stanovených v části dokumentace D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 V rámci projektu pro stavební povolení byl zpracován Průkaz energetické náročnosti 

budovy (PENB), podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky 
č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

b) Energetická náročnost stavby 

SO-01: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   
Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 69,115 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  B – úsporná 

 
SO-02: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   

Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 69,115 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  B – úsporná 

 
SO-03: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   

Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 15,601 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  C  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V rámci projektu není počítáno s využitím alternativních zdrojů energie. 

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

Řešení navržené v rámci této dokumentace je v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravích životních 
podmínek. 
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Odpady: 

Během stavby vzniklé odpady, budou zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Běžný komunální odpad vzniklý při provozu budovy bude tříděn a ukládán do 
kontejnerů na vyhrazeném místě v areálu stavby. Poté bude v pravidelných intervalech 
odvážen způsobem obvyklým pro město Chomutov.   

Vytápění: 

V zájmové oblasti se nenachází rozvody centrální zásobování teplem. Pro vytápění ale i 
ohřev vody budou využity plynové kotle, umístěné v kotelně v 1S v technologické části 
suterénu.  

Větrání: 

V rámci projektu je uvažováno se zajištěním minimální výměny vzduchu přirozeným 
větráním otevíravými okny nebo nadsvětlíky.  

Denní osvětlení: 

Požadovaná hodnota činitele denního osvětlení, dle ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 
Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky, bude dosažena za použití 
sdruženého osvětlení. 

Srážkové vody: 

Dešťové vody z plochých střech všech tří objektů a nezastřešeného atria budou dočasně 
zadrženy v retenční nádrži umístěné v 1.PP. Z nádrže budou postupně vypouštěny do 
dešťové kanalizace ústící do řeky. Na nezastavěných částech pozemku budou dešťové 
vody přirozeně vsakovány. 

Splaškové vody: 

Splaškové vody z jednotlivých objektů budou odváděny do jednotné kanalizace v ulici 
Lipská ústící do místní čističky odpadních vod. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index v zájmové oblasti nabývá podle orientační mapy radonového indexu 
hodnoty 1 - nízký. Spodní stavba bude chráněna proti pronikání radonu hydroizolační 
vrstvou z asfaltového pásu s nosnou vložkou tl. 4 mm s příslušnými atesty na radon. Pásy 
budou celoplošně nataveny na vrstvu podkladního betonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrannou před bludnými proudy budou zemnící pásky uložené pod základovými 
pasy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavební objekt se nenachází v oblasti s rizikem seizmické činnosti, v oblasti s rizikem 
sesuvů půdy, ani v poddolované oblasti. 
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d) Ochrana před hlukem 
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční provoz motorových vozidel v přilehlé 

ulici Lipská a Zborovská. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku zde dosahuje 
hodnot 65-70 dB. K útlumu hluku v interiéru bude dosaženo použitím stavebních 
materiálů o vysoké objemové hmotnosti a použití zasklením s dobrými akustickými 
vlastnostmi.  

Dalším významným zdrojem hluku ve vybrané lokalitě je frekventovaná železniční 
trať vzdálená přibližně 160 m. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku od tohoto 
zdroje dosahuje hodnot 50-55 dB. Odhlučnění bude zajištěno způsobem popsaným 
v předchozím odstavci. 

Objekt jako takový, nebude významným zdrojem hluku.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavební pozemky se nacházejí mimo záplavové území. Není proto třeba provádět 
protipovodňová opatření.  

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stavební pozemky obklopují ulice Lipská a Zborovská kterými jsou vedeny 
podzemní inženýrské sítě, na které se objekt připojuje. V rámci stavby, budou realizovány 
tyto přípojky: 

 
SO-10 Přípojka sdělovacího vedení spojového 
SO-11 Přípojka sdělovacího vedení nízkého napětí  
SO-12 Kanalizační přípojka dešťová 
SO-13 Plynová přípojka 
SO-14 Vodovodní přípojka 
SO-15 Kanalizační přípojka-splašková 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Kanalizační přípojka jednotné kanalizace bude - PVC KG - DN 200 s délkou 11,7m. 
Plynovodní přípojka nízkotlaká HDPE 100 SDR 11 - 40x3,7 bude mít délku 56,0 m. 
Vodovodní přípojka bude řešena potrubím HDPE 100 SDR 11 - 63x5,8 s délkou přípojky 
33,3 m. Podrobnější údaje a výkonové kapacity přípojek inženýrských sítí jsou uvedeny 
v projektech jednotlivých profesí. 

B.4 Dopravní řešení 

 a) Popis dopravního řešení 

 Stavební parcela je dopravné přístupné z ulice Zborovská i z ulice lipská. V blízkosti 
zamýšleného objektu se nacházejí dvě zastávky MHD Chomutov, zastávka Lipská a 
zastávka Zborovská.   

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Vjezd do areálu je navržen z přilehlého kruhového objezdu, z kterého bude 
vybudován samostatný sjezd/vjezd. Komunikace je navržena jako obousměrná a končí 
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v severní části pozemku na odstaveném parkovišti. Z komunikace je možné najet na 
rampu do 1S. 

c) Doprava v klidu 

Dopravu v klidu řeší 17 parkovacích stání v suterénu a venkovní parkoviště pro 27 
vozidel třídy 1a. Z těchto počtů stání jsou vždy dvě vyhrazena pro parkování voziel 
převážející imobilní osoby.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem objektu je po celé délce navržen chodník pro pěší s šířkou 4 m. Komunikace 
pro pěší navazují na přilehlé komunikaci a ústí do podchodu v kruhovém objezdu v ulici 
Lipská, na druhé straně ústí na komunikaci přes řeku v ulici Zborovská. Jako komunikace 
pro pěší ja zamýšleno také vnitřní nezastřešené atrium ústící na tři světové strany směrem 
do zástavby.   

V těsné blízkosti stavby se nenacházejí cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Před výstavbou bude provedena skrývka ornice ve vrstvě 0,2 m která bude 

mezideponována na přilehlém rozlehlém nevyužitém pozemku v západní části, který patří 
investorovi. Pojízdné komunikace budou provedeny z litého asfaltu a pěší stezky 
z betonové dlažby vložené do štěrkového lože.  

b)   Použité vegetační prvky 
Po dokončení výstavby a terénních úprav budou nezastavené plochy zatravněny a na 

některých místech dojde k výsadbě nových vzrostlých dřevin – viz C.2 koordinační 
situace stavby. Zelené střechy nad objekty SO-02 a SO-03 budou osety substrátem 
Optigreen typ M.  

 
c) Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření se při výstavbě nepoužijí. 

 

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

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

Ovzduší: 

Zásobování stavby staveništní dopravou bude koordinováno tak, aby dopravní prostředky 
produkovaly takové množství výfukových plynů a škodlivin, které odpovídá množství 
stanoveným v platných vyhláškách a předpisech o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Užívány budou stroje a dopravní vozidla s platnými 
technickými prohlídkami splňující i emisní podmínky.     

Vytápění a ohřev TUV jsou řešeny plynovým kotlem s minimem vypouštěných emisí. 

Hluk: 

V průběhu výstavby budou dodržovány příslušné limity hluku. Provoz hlučných 
stavebních strojů nebude probíhat v době nočního klidu. Během užívání stavby nebude 
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vznikat nadměrné množství hluku. Komerční prostory jsou určeny pro nerušivý provoz. 
Hluk budou generovat převážně osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků areálu a 
zásobovací vozidla. 

Voda: 

Při provádění stavebních prací je nutné zabezpečit, aby nedocházelo k znečištění 
podzemních vod. Dešťové vody budou ze staveniště odváděny do přilehlého toku řeky 
kam bude ústit i přípojka dešťové kanalizace po vyhotovení objektu.  

Splaškové vody budou v průběhu výstavby řešeny v rámci zařízení staveniště a odváženy 
specializovanou firmou. V provozu budou odváděni splaškovou kanalizací do 
kanalizačního řadu v ulici Lipská.  

Odpady: 

Běžný komunální odpad vzniklý při provozu budovy bude tříděn a ukládán do kontejnerů 
na vyhrazeném místě v areálu stavby. Poté bude v pravidelných intervalech odvážen 
způsobem obvyklým pro město Chomutov. 

Půda: 

Před zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice ve vrstvě 0,2 m a její 
mezideponii na parcele č. 2681/1. V rámci dokončovacích prací bude ornice zpětně 
použita ke konečným terénním úpravám okolí objektu. 

Provoz stavby nebude znečišťovat okolní půdu. 

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

Provoz objektu nebude mít výrazně negativní vliv na životní prostředí. Provoz 
nepočítá se spalování tuhých paliv, práci s chemikáliemi ani únik škodlivých látek. 
Objekt bude napojena na veřejnou kanalizaci vyústěnou do místní čističky odpadních 
vod. Pro hospodárné nakládání s tepelnou energii je navrženo certifikované tepelné 
opláštění budovy. Stavba je situována v místě, kde se nevyskytují žádné památné dřeviny 
podléhající ochraně a dřeviny nacházející se v blízkosti výstavby budou v průběhu stavby 
chráněny bedněním.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádné oblasti patřící pod chráněná území systému Natura 2000. 

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

Navrhovaná stavba svou funkcí nepodléhá nutnosti posouzení vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.   

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

Dotčené parcely nespadají do žádného chráněného území, dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ani do památkově chráněného území dle zákona č. 22/1958 
Sb., o kulturních památkách. 

Objekt leží na hranici ochranného pásma drah železničních, tramvajových, 
trolejbusových a lanových, dle §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně 
platném znění zákona č. 377/2009 Sb.)   Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
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stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy 
tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 

Stavba neleží v záplavovém území. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
V rámci výstavby objektu není požadováno a předepsáno zřízení podzemních krytů nebo 
úkrytu pro ochranu obyvatelstva. 

Opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva: 
V objektu není plánován úkryt CO a ani se o jeho zřízení neuvažuje. 
 
Řešení zásad prevence závažných havárií: 
Výstavba ani provoz administrativního objektu nepředstavuje rizikový faktor vzniku 
havárií nebo nestandardních stavů, aby bylo nutné řešení zásad prevence závažných 
havárií. V objektu nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé 
látky. 
 
Zóny havarijního plánování: 
Výstavba ani provoz objektu nepředstavují rizikový faktor. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřebná voda po dobu výstavby bude zajištěna ze stávající přípojky vody, případně 

pak z přípojky nové (po jejím vybudování). Přípojka nízkého napětí bude vedena z ulice 
Zborovská a po dobu výstavby bude přípojka ukončena ve staveništní rozvodné skříni, 
včetně měření a hlavního jističe. Dešťová kanalizace se vybuduje již v rámci zařízení 
staveniště a bude sloužit k odvodnění dešťových a ze stavební jámy přečerpávaných vod.  
Přesné množství stavebního materiálu bude specifikováno ve výkaze výměr 
zpracovaného dle dokumentace pro provedení stavby. Výkaz výměr bude podkladem pro 
zhotovitele stavby. 
 

b) Odvodnění staveniště 
Základová spára se nachází pod úrovní hladiny podzemní vody. Po započetí zemních 

prací bude po naražení na podzemní vodu instalováno přečerpávající zařízení, které bude 
přečerpávat podzemní vodu ze stavební jámy do přilehlého toku řeky Chomutovky.  

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude pro účely stavby umožněn z ulice Zborovská, konkrétně 

přes parcelu 2672/27 která sloužila pro vjezd na bývalé parkoviště a patří Statutárnímu 
městu Chomutov. Před zahájením výstavby bude město požádáno o souhlas s umožněním 
využití této parcely pro zásobování stavby.   

Stavební materiály a hmoty budou přepravovány nákladnímu automobily, jejichž 
celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené vyhláškou č. 341/2002 Sb. o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Před výjezdem 
na veřejné komunikace budou vozidla v případe potřeby očištěna tak, aby splňovala 
podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné 
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znečištění komunikací výjezdem vozidel ze stavby, bude na náklady stavby průběžně 
čištěno. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Objekt je situován v centru Chomutova, u kruhového objezdu na hlavní ulici Lipská/ 

Zborovská. Jedná se o volný nezastavěný pozemek po zdemolovaném bývalém zimním 
stadionu, konkrétně jeho přilehlé parkoviště. V těsné blízkosti stavby se nenacházejí 
žádné stavby ani jiné soukromé pozemky než investora.  

V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro snížení zatěžování 
životního prostředí, snížení hluku a prašnosti. V průběhu realizace bude dodavatel 
stavebních prací zajišťovat zamezení znečištění veřejných komunikací.  

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

V současné době jsou tyto pozemky bez využití oploceny drátěným plotem. Pozemky 
jsou rovinaté bez povrchové úpravy. Na zájmovém území se nevyskytuje žádná vzrostlá 
vegetace pouze navátý plevel. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Kolem stavby je dostatečný prostor pro zařízení staveniště. Pozemky kolem stavby 

patří investorovi objektu. Dočasné zábory bude potřeba provést pro přivedení přípojek 
inženýrských sítí ve východní částí z ulice Zborovská, dále pak pro přípojku kanalizace 
zábor v jižní části z ulice Lipská.  

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

jejich likvidace 
Odpadový materiál bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn, jeho 
prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice ve vrstvě 0,2 m a její 

mezideponii na parcele č. 2681/1. V rámci dokončovacích prací bude ornice zpětně 
použita ke konečným terénním úpravám okolí objektu. 

V rámci zemních prací bude odtěženo přibližně 6,5 tisíce m2. Část toho bude použita 
na zpětný zásyp mezi zajištěním stavební jámy a obvodovou stěnou suterénu. Zbytek 
bude odvezen na skládku.  

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno 

v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně popisů vydaných k jeho povolení. 
V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou 

stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícího 
během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s předcházející podmínkou. 
Realizací záměru a jeho užívání nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových a 
k zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 

Při provádění stavby musí dodavatel stavby zajistit provádění hlučných pracovních 
činností (tj. strojní hloubení základů, provoz kompresorů a motorového nářadí, pohyb 
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staveništní motorové mechanizace) v denní době od 7,00 hod do 18,00 hod. Hygienický 
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 
stanoví musí vyhovovat stanovení části III, NV č.148/2006 Sb. Veškeré nakládání s 
odpady produkovanými při výstavbě i v rámci běžného provozu stavby, případně při 
havarijních situacích, musí být v souladu zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, s prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady včetně její změny, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Odpady vzniklé při realizaci stavby se 
omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích spojených s novými 
konstrukcemi a stavbami (materiálové zbytky a obaly), při užívání stavby nebudou 
vznikat žádné odpady. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména: 
-  provozní řád stavby, 
-  plán bezpečnosti práce (BOZP), 
-  řádné oplocení staveniště, 
-  ostrahu staveniště, 
-  pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě, - údržbu okolních ploch, 

dotčených vlivem stavby 
 
BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
-  Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Skladováním materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a střešních 
konstrukcích nedojde k překročení maximálního návrhového zatížení dotčených 
konstrukcí. Bezpečnost při provádění stavby bude zajištěna dle Vyhlášky ČÚBP a 
čúb č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

-  Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 
jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

-  Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

-  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. 

-  Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 
osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 
Stavební dohled by mimo jiné měl dohlížet na: 

 používání ochranných pracovních pomůcek 
 udržování pořádku na staveništi 
 kontrolu prostředků první pomoci (lékárnička) 
 kontrolu technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí 
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 zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště 
 požární bezpečnost 
 kontrolu kvalifikačních průkazů 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Mimo vlastní parcely stavby bude prováděno pouze uložení přípojek inženýrských 

sítí do výkopu (slaboproud, přípojka vody, přípojka NN, přípojka plynu, přípojka 
kanalizace), dopravní napojení na komunikaci. Výkopy budou řádně zajištěny hrazením, 
případně můstkem. 

Vlastní staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno proti přístupu nepovolaných osob. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. Vjezd na staveniště bude 

pro účely stavby umožněn z ulice Zborovská, konkrétně přes parcelu 2672/27 která 
sloužila pro vjezd na bývalé parkoviště a patří Statutárnímu městu Chomutov. Před 
zahájením výstavby bude město požádáno o souhlas s umožněním využití této parcely 
pro zásobování stavby.   

Dopravní značení a organizaci dopravy při výstavbě je nutno před zahájením 
realizace projednat a nechat schválit policií a odborem dopravy Magistrátu města 
Chomutova a zajistit stanovení dopravního značení. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 

Všechny vozidla, stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v 
dokonalém technickém stavbu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných 
látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu 
zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění 
a pohybu po komunikacích na staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu. 
Komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a 
skladovat materiály. Vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán. 
Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič 
vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který 
znečistí veřejnou komunikaci zajistí její očištění na vlastní náklady. Prašnost během 
výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropícího vozu. Všechny 
nákladní automobily, stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým 
signálem při zpětném chodu. 

 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude probíhat v jedné etapě. 
 
Základní časový harmonogram: 
Předpokládané zahájení stavby je 04/2019 (po vydání pravomocného stavebního 
povolení a výběru zhotovitele stavby). Předpokládané ukončení stavby bude 12/2020. 
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Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora v době 
výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven harmonogramem výstavby 
jako součást smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

 
Předpokládaný postup hlavních prací: 
- spodní stavba: do 3.Q/2019 
- hrubá stavba: do 4.Q/2019 
- fasáda, TZB: do 2.Q/2020 
- PSV práce: do 3.Q/2020 
- dokončovací práce (venkovní finální úpravy, odstraňovaní vad a nedodělků, -

příprava na kolaudaci): 4.Q/2019 
- kolaudace a uvedení stavby do provozu: 4.Q/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:      Bc. Lukáš Konárek, 23.12.2018 
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D.1.1.a Účel objektu, identifikace stavby 
 

Název stavby:  Novostavba Komerčně-administrativního centra v Chomutově 

Místo stavby:  Ulice:   roh ulic Zborovská a Lipská 

   Obec:   Chomutov 

   Katastrální území: Chomutov [652458] 

   Parcelní číslo: 2672/8, 2672/12, 2672/13, 2672/14,  
      2672/15, 2672/20, 2672/26, 2672/30 

   Kraj:   Ústecký 

 

Stavebník:  Chomutov invest s.r.o.,  
   IČO: 27203042 

Nákupní 389/Šterboholy, 102 00 Praha 10  

Projektant:  Bc. Lukáš Konárek 
   Nádražní 99, Rapotice 675 73, okr. Třebíč 

 

D.1.1.b Funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Zastavěná plocha:   3.267 m2 

Obestavěný prostor:   6.740,9 m2 

Užitná plocha:     2.549,59 m2 

Počet podlaží:    SO-01: 3 (1S, 1NP, 2NP) 
     SO-02: 2 (1S, 1NP) 

SO-03: 2 (1S, 1NP) 

Počet funkčních jednotek:  Hromadné garáže:  17 stání třídy 1a 
     Venkovní parkoviště:  27 stání třídy 1a 
     Prodejní jednotky:  1 (101,47 m2) 
     Čistá kancelářská plocha: 194,15 m2 

Počet uživatelů/pracovníků: celkový navržený počet zaměstnanců centra je 22 

Navrhovaný objekt je komplexem tří budov na společné podnoži, nabízející 
administrativu, lehké občerstvení a obchod. Jednotlivé provozy jsou umístěny 
v samostatných budovách obklopující vnitřní prostor objektu a vytvářející tak vnitřní 
průchozí atrium, které je částečně vyhrazeno pro hosty lehkého občerstvení. Celý 
komplex je celoplošně podsklepen. Podzemní část slouží převážně k parkování vozidel, 
je zde vytvořeno 17 parkovacích stání, z čehož dvě jsou vyhrazena pro imobilní 
spoluobčany. Dále jsou v suterénu vyhrazeny prostory pro technologie, zázemí údržby a 
sociální zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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D.1.1.c  Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
 

Architektonické, výtvarné řešení a materiálové řešení: 
Objekt je tvořen třemi samostatnými budovami členěnými dle jednotlivých provozů 

se společnou střešní/stropní deskou nad 1. NP. Ve vnitrobloku mezi budovami je 
vytvořeno průchozí atrium přístupné ze 3 světových stran, které uzavírá v západní části 
administrativní budova, která je jediná navržená jako dvoupodlažní a udává maximální 
výšku objektu 8,5 m. Severně je umístěno lehké občerstvení cca pro 27 osob včetně 
zázemí pro přípravu pohoštění a zázemí pro zaměstnance.  Východní blok této budovy je 
navržen jako sociální zázemí pro návštěvníky areálu. Jižně se nachází prostor pro obchod. 
Všechny tři budovy jsou společně podsklepeny jedním podzemní podlaží, v kterém je 
vytvořeno zázemí pro technologie a parkovací stání. Objekt se nachází v nezastavěném 
souboru pozemku v centru Chomutova po bývalém zimním stadiónu, jehož demolice byla 
ukončena v roce 2012. Barevně a materiálově je objekt členěn na exponovanou fasádu, 
která je řešena jako provětrávaná s pohledovou částí z titanzinkových panelů zavěšených 
na vynášejícím rastru. Fasáda ve vnitrobloku bude řešena jako certifikovaný zateplovací 
systém s bílou pohledovou vrstvou. Zastřešení všech budou je řešeno plochou střechou 
s atikou. Střecha nad obchodem a občerstvením bude řešena jako extenzivní zeleň. Zbylé 
plochy jsou řešeny foliovou hydroizolací vyspádovaných do odvodňovacích vtoků. 
Vstupy do atria jsou vytvořeny odstupy mezi budovami. Vstup do sociálního zázemí a 
obchodu je vytvořen přímo z průchodu ve východní části objektu. Vstupy do ostatních 
budov jsou situovány přímo z vnitrobloku nebo z uliční fasády. Jižní strana fasády vytváří 
rozsáhlé prosklené plochy pro prezentaci obchodních materiálů daného obchodu. Jižně 
od objektu je také situován vjezd do areálu umožňující se z kruhového objezdu vydat 
libovolným směrem.  

Dispoziční řešení: 

Navrhovaný objekt nabídne prostory pro administrativu, obchod, ale také i lehké 
občerstvení. 

SO-01 Administrativní budova:  

 Pro administrativu je vyhrazena západní dvoupodlažní budova. Vstup pro veřejnost 
je do budovy vytvořen z vnitrobloku. Ve vstupu do administrativní budovy je vytvořena 
vstupní hala se schodištěm do 1. NP situovaného naproti vstupu. Ve vstupní části do 
objektu se nachází také recepce a hygienické zázemí pro návštěvníky. V 1. NP 
administrativní budovy je v rámci studie navrženo 1 klientské centrum s obsluhou 3 
zaměstnanci a také kanceláře s meetig roomy. Oba tyto provozy jsou provázány s 2. NP 
soukromými schodišti. Ve 2. NP budova nabízí další 3 samostatné kanceláře. Aktuální 
členění je pouze doporučující stav navrhovaný v rámci studie, v které je zároveň kladen 
důraz na variabilitu a možnost dalšího členění na menší početnější kancelářské jednotky, 
nebo naopak přičlenění jednotek k větším, v rámci rozšiřování společností.  V 2. NP 
administrativní budovy jsou navržené záchodové kabinky pro zaměstnance a také 
kuchyňka s odpočinkovou místností. 

SO-02: Café&Bar: 

 Objekt pro lehké občerstvení je situován v rámci areálu severně, se vstupem 
odděleným pro zaměstnance a návštěvníky ze severní části od řeky Chomutovky a z jižní 
strany přímo z vnitrobloku pro návštěvníky provozu. Prostor je rozdělen přibližně 50 % 
ploch jako zázemí zaměstnanců a přípravu lehkého občerstvení a 50 % ploch pro 
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návštěvníky, přičemž tuto plochu je možné rozšířit o venkovní terasu vytvořenou ve 
vnitrobloku. Tento provoz je navržen pro obsluhu max. 5 zaměstnanců na jedné směně. 
V zázemí nalezneme kromě kuchyně také sklad potravin, jež bude zásobován ručními 
vozíky dopravující zásoby z nedaleké odstavné plochy v severní části areálu.  Část 
vnitřního prostoru pro návštěvníky je vyčleněna jako úklidová místnost. Do této budovy 
je navržen zvlášť vstup pro zaměstnance, z kterého se vchází do zádveří. Ze zádveří je 
přístupná WC kabinka pro zaměstnance a také šatny s přilehlými umyvárnami. Západně 
za umyvárnami je vytvořená samostatná místnost přístupná z exteriéru. Účel místnosti je 
v rámci studie navržen jako zázemí pro technologie přilehlého provozu nebo správce 
areálu.  V západním bloku budovy je umístěno hygienické zázemí pro návštěvníky areálu 
a schodiště s výtahem propojující areál s 1. PP. Vstup do této části objektu je situován ve 
východním průchodu. Zde je vytvořena chodba navazující na schodiště naproti vstupu do 
občerstvení a také výtahovou šachtu s kabinou pro přepravu osob s omezenou možností 
pohybu. Z chodeb jsou přístupné veřejné toalety pro pány a zvlášť pro dámy se 
samostatnými předsíňkami. Jsou zde navrženy také dvě kabinky pro návštěvníky 
s omezenou schopností orientace a pohybu a také přebalovací místnost. 

SO-03: Obchod: 

  Obchod se převážně skládá z prodejní plochy, ale je zde také navrženo zázemí pro 
zaměstnance, sklad a úklidová místnost. Předpokládá se zde prodej textilního oblečení. 
Zásobování bude probíhat z vnitrobloku kam bude dopraveno na ručním vozíku 
z parkoviště vzdáleného pár desítek metrů od skladu. 

SO-00: Komerčně administrativní centrum – společný suterén 

 Plocha 1.PP je z poloviny využita pro parkování vozidel. Zbylá část vytváří prostor 
pro umístění technologií skladu a zázemí pro správu budovy. Je zde navrženo 17 
parkovacích stání, dále sklad pro zařízení pro strojní čištění, rozvodna slaboproudu, 
silnoproudu, kotelna, strojovna VZT a také retenční nádrž. Většina těchto místností je 
přístupná ze společné chodby v západním bloku suterénu. Strojovna VZT a sklad je 
přístupný z východního chodby navazující na zádveří kterým návštěvníci parkující v 1. 
PP vcházejí do budovy. Ze zádveří se vchází do haly, z které je přístup ke schodišti a 
výtahové šachtě. Dále je zde navržena vodoměrná místnost a zázemí pro správu budovy 
vč. skladu. Jednotlivé soukromé plochy budou spravovat provozovatelé vč. běžných 
úklidů. Pro tyto prostory jsou v těchto funkčních provozech navrženy jednoduché 
úklidové místnosti s výlevkou a prostorem na odložení čistících prostředků a zařízení. 
Společné části areálu bude mít na starosti facility, která bude zajišťovat provoz a čistotu 
těchto prostor. Zázemí pro tyto účely jsou vytvořeny převážně v suterénu, dílčí prostory 
nalezneme také v 1. a 2. NP administrativní budovy.  Funkce jednotlivých provozů jsou 
plně v souladu s navrženým a platným Územním plánem města Chomutova.     

 

D.1.1.d Bezbariérové užívání stavby 
 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. - o technických požadavcích 
na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy. Budova je 
řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešen přístup do areálu i jednotlivých budov a jejich podlaží, mimo 
2. NP administrativního objektu, kde se nepředpokládají imobilní zaměstnanci a většina 
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kancelářských ploch je v 1.NP, které je řešeno bezbariérově, vybavena prostory pro 
přijímání návštěv.    
 

D.1.1.f  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

a) Stavební řešení: 

Polyfunkční objekt je navržen jako monolitický železobetonový kombinovaný 
systém. Severní část budovy je navržena jako stěnový systém s vnitřními sloupy. 
Zbytek objektu je řešen jako skeletový systém. Stropy jsou uvažovány jako 
železobetonové bezhřibové, v suterénu doplněny trámy pod obvodovými stěnami 1. 
NP. Desky jsou podepřeny železobetonovými sloupy z pohledového betonu o max. 
osové vzdálenosti cca 8 m. Průměry sloupů v 1S jsou 0,5m a v nadzemních podlažích 
0,4m. Celá podsklepená část objektu bude řešena systémem bílé vany z důvodu 
výskytu podzemní vody v úrovni cca 1,3 m nad úrovní podlahy v 1S. Obvodové zdivo 
bude monolitické z vnější strany zateplené kontaktním zateplovacím systémem. 
Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvarovek, v případě 
protihlukového požadavku na daný provoz keramických tvarovek Porotherm AKU 
přičemž v kancelářských prostorech, u kterých je kladen požadavek na variabilitu jsou 
příčky navržené jako lehké montované příčky Farmacell. Objekt bude zastřešen 
plochou střechou, nad obchodem a lehkým občerstvením navržena extenzivní zeleň, 
zbytek střechy pokryt foliovou hydroizolací.  

b) Konstrukční a materiálové řešení: 
 

Výkopové práce: 
Před zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice ve vrstvě 0,2 m a její 
mezideponii na parcele č. 2681/1. V rámci dokončovacích prací bude ornice zpětně 
použita ke konečným terénním úpravám okolí objektu. Po vyhloubení základové jámy 
bude provedeno zajištění mikrozáporovým pažením ze silnostěnných trubek Ø 108/16 
mm, s osovou vzdáleností 500 mm. Mezi záporami je navržen stříkaný beton C25/30 
XC4, vyztužený kari sítěmi 150x150x8 mm.  
 
Základové konstrukce: 
Stavba je založena na základové desce tl. 0,4 m z vodotěsného železobetonu C25/30 
B 550B doplněným o přísady vyvolávající sekundární krystalizaci. Pod deskou je 
provedena podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0,32 mm o mocnosti 0,2 m. Na 
napenetrovanou základovou desku je celoplošně nataven asfaltový pás s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny tvořící doplňkovou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a 
ochranu proti radonu. Asfaltový pás je po obvodě vytažen 100 mm nad úroveň přilehlé 
čisté podlahy, kde je kapotován žárově pozinkovaným plechem. Na asfaltový pás je 
položena polypropilenová geotextilie o mocnosti 300g/m2 na který je vylit drátkobeton 
tvořící v tl. 150 mm roznášecí vrstvu. Povrchovou úpravu tvoří epoxidový nátěr.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce tvoří kombinace železobetonových sloupů a 
železobetonových stěn. Sloupy jsou navrženy o průměrech 0,5m v 1S a v nadzemních 
podlažích 0,4m. Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy tloušťky 0,3 m a vnitřní 
nosné 0,25 mm. Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy ze železobetonu C25/30-
XC1 - B550B, přičemž podzemní část svislých nosných konstrukcí je navržena 
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z vodotěsného betonu systémem bílé vany s přísadami pro sekundární krystalizaci.  
Maximální osová vzdálenost sloupů je 8,045m. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 0,25m která je po obvodě 
liniově podepřena stěnami a uvnitř pole lokálně podepřena sloupy.V suterénu je 
navržen systém průvlaků vynášející obvodové stěny budov SO-02 a SO-03 
v nadzemní části objektu. Materiálově jsou stropy i průvlaky řešeny z železobetonu 
C25/30-XC1 - B550B. 
 
Schodiště: 
V objektu se nachází celkem 4 schodiště. Jedno schodiště spojuje 1S objektu s 1.NP 
budovy SO-02. Jedná se dvouramenné schodiště se sklonem  36°. Schodiště je 
navrženo jako lomená deska, která se v úrovni nástupního stupně prokotví do 
základové desky a v úrovni mezipodesty do přilehlé nosné železobetonové stěny. 
Poslední stupeň výstupního ramene bude prokotven do stropní železobetonové 
konstrukce nad 1S. Šířka ramen je 1 500 mm, mezipodesty 1 565 mm a zrcadla 0,2m. 
Mezipodesta je navržená tl. 0,2 mm. Minimální tloušťka desky schodištového ramene 
je  0,18mm. Schodiště spojující 1. a 2. NP administrativního objektu je navrženo 
obdobně pouze z rozdílnou šířkou zrcadla, která v tomto případě je 0,8m. Zbylá dvě 
schodiště jsou navržené v rámci soukromých prostor spojující administrativní provoz 
s klientským centrem a jsou navržená jako lomená se stejným vynesením ramen i 
mezipodesty jako v případě podrobně popsaného dvouramenného schodiště. Všechna 
schodiště jsou uložena pružně přes SCHÖCK TRONSOLE.  
 
Svislé nenosné konstrukce: 
Jednotlivé dělící příčky jsou navrženy z pórobetonového zdiva tl. 100mm nebo 
125mm. Příčky dělící provozy s požadavkem na akustiku jsou navrženy 
z keramických tvarovek Porotherm 11,5 AKU. Provozy s požadavkem na variabilitu 
dispozičního řešení a zároveň vzduchovou neprůzvučnost jsou děleny montovanou 
dělící příčkou Fermacell s vloženou minerální vatou.  
 
Zastřešení: 
Komerčně administrativní centrum je v nadzemní části tvořeno 3 budovami. Dvě 
budovy končí v úrovni 1.NP a jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou 
s vegetačním extenzivním substrátem. Jako hydroizolační vrstva jsou použit 3x 
modifikovaný asfaltový pás s aditivy proti prorůstání kořínků. Nad dvoupodlažní 
budovou administrativy je navržena jednoplášťová plochá střecha s foliovou 
hydroizolací. Extenzivní střecha nad SO-03 je navržena se sklonem 3%. Sklon zbylých 
dvou střech je navržen jako různý se stanovením maximální výškové úrovně a 
minimálního sklonu. Spádové vrstvy jsou tvořeny lehčeným betonem. Podrobněji viz 
jednotlivé výkresy střech a výpis skladeb konstrukcí.  
 
Tepelná izolace: 
Tepelné izolace jsou tvořeny systémem ETICS s izolačními fasádními deskami 
z minerální plsti ISOVER NF 333 tl. 160 mm. Střešní konstrukce jsou zatepleny 
stabilizovaným pěnovým polystyrenem EPS 100 v tl. 0,2m. Tepelné izolace podlah 
jsou navržené ze stabilizovaného pěnového polystyrenu převážně tl. 0,08m. Tloušťky 
všech izolací jsou navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov. 
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Výplně otvorů: 
Výplně okenních otvorů budou řešeny jako hliníkové rámy ALUPROF MB 104 
s izolačními trojskly, výplně dveřních otvorů budou řešeny jako hliníkové rámy 
ALUPROF MB 86 s výplní buď z izolačního trojsklad nebo z vylisovaného žárově 
pozinkovaného plechu tl. 1,5mm. Jako hlavní vstupy do jednotlivých objektů jsou 
navržené automatické dvoukřídlé posuvné dveře s hliníkovým rámem a prosklenou 
výplní z izolačního dvojskla. Barva rámů je RAL 7016 skla jsou čirá. Velkoplošné 
skleněné plochy obchodu jsou navrženy ze skel stopsol.  Všechny výplně otvorů v 
obálce budovy budou navrženy na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov. 
Vnitřní dveře v příčkách jsou navržené ve dvou provedeních dle náročnosti provozu a 
předpokládané možnosti mechanického poškození. Dveře v technickém zázemí a 
společných prostorech areálu jsou navrženy jako ocelové vylisované ze žárově 
pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm s ocelovou zárubní pro dodatečnou montáž. Barva 
dveří i zárubně je RAL 7046. Ostatní dveře jsou navrženy z odlehčené dřevotřísky 
v povrchové úpravě CPL bílá hladká a s dřevěnými obložkami se stejnou povrchovou 
úpravou. Standardní výška dveří je navržena 2,1m.  
 
Podlahy: 
V podzemní garáži je navržena nášlapná vrstva podlahy z epoxidového nátěru 
SIKAFLOOR GARAGE. Podlahy technického zázemí a společných prostor centra 
jsou navrženy z keramické dlažby různých formátů vkládaných do lepidla. V obchodě 
a občerstvení je navržena plovoucí podlaha s dýhovaných lamel, spojených na pero a 
drážku a ukládaných na kročejovou podložku. V kancelářských provozech je navržen 
zátěžový koberec. 
 
Podhledy:  
Místnosti kanceláří a soukromé společné prostory jsou zaklopeny kazetovým 
akustickým podhledem ECOPHON FOCUS TM o rozměrech 60x60 cm. V pohledech 
budou osazena světla a vedeny rozvody jednotlivých instalací.  
 
Omítky: 
Venkovní omítky a omítky nevytápěných prostor garáže jsou navrženy jako silikonové 
CEMIX bílé barvy. Omítky vnitřních vytápěných prostor jsou navrženy jako sádrové 
omítky tl. 12 mm. Podrobnější informace viz skladby konstrukcí.  
 
Klempířské prvky:  
Parapety budou tvořeny shodným materiálem jako opláštění provětrávané fasády – 
z titanzinkových panelů tl. 0,8 mm. Většina ostatních klempířských prvků je tvořena 
z žárově pozinkovaného plech tl. 0,8 mm nebo poplastovaným plechem. Výpis 
klempířských prvků je podrobněji řešen v samostatné příloze. 
 
Komín: 
Objekt je vybaven 3 kusy třívrstvého komínového systému s tenkostěnnou keramickou 
vnitřní vložkou Ø 200mm, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm. Komín bude 
vytažen 1000 mm nad úroveň atiky. 
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D.1.1.g Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V projektové dokumentace pro provedení stavby jsou splněny veškeré požadavky 
platných norem a předpisů z hlediska bezpečnosti při užívání stavby. Použité hmoty a 
výrobky musí být certifikovány k účelu, ke kterému jsou využívány. Na rozvody instalací 
budou před uvedením do provozu provedeny výchozí revize. Veškerá zábradlí splňují 
předepsané minimální výšky nad volným prostorem dle ČSN 74 3305. V hygienických 
místnostech a venkovních prostorech bude položena protiskluzová dlažba. 
 

D.1.1.h Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace 

 

Tepelná technika: 
V rámci projektu pro stavební povolení byl zpracován Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB), podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky 
č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.  

Osvětlení: 
Požadovaná hodnota činitele denního osvětlení, dle ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 
Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky, bude dosažena za použití 
sdruženého osvětlení. 

Akustika: 
Požadavky, dle ČSN ČSN 73 0532:2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků, na zvukoizolační vlastnosti 
konstrukcí staveb jsou splněny a doloženy v příloze - Základní posouzení objektu z 
hlediska stavební fyziky. 
 
D.1.1.i  Zásady hospodaření s energiemi 
 

Konstrukce obálky budovy byly navrženy na doporučné hodnoty součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky (říjen 
2011).  V rámci zpracování PENB byl polyfunkční objekt posuzován jako 3 samostatné 
dílčí objekty s výsledky uvedenými níže:  

 SO-01: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   
Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 69,115 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  B – úsporná 

 
SO-02: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   

Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 69,115 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  B – úsporná 

 
SO-03: Venkovní návrhová teplota:       -15°C   

Celková tepelná ztráta (určená obálkovou metodou): 15,601 kW 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  C  

 

V rámci projektu není počítáno s využitím alternativních zdrojů energie. 
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D.1.1.j  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index v zájmové oblasti nabývá podle orientační mapy radonového indexu 
hodnoty 1 - nízký. Spodní stavba bude chráněna proti pronikání radonu hydroizolační 
vrstvou z asfaltového pásu s nosnou vložkou tl. 4 mm s příslušnými atesty na radon. Pásy 
budou celoplošně nataveny na vrstvu podkladního betonu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrannou před bludnými proudy budou zemnící pásky uložené pod základovými 
pasy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavební objekt se nenachází v oblasti s rizikem seizmické činnosti, v oblasti s 
rizikem sesuvů půdy, ani v poddolované oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční provoz motorových vozidel v přilehlé 
ulici Lipská a Zborovská. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku zde dosahuje 
hodnot 65-70 dB. K útlumu hluku v interiéru bude dosaženo použitím stavebních 
materiálů o vysoké objemové hmotnosti a použití zasklením s dobrými akustickými 
vlastnostmi. Dalším významným zdrojem hluku ve vybrané lokalitě je frekventovaná 
železniční trať vzdálená přibližně 160 m. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
od tohoto zdroje dosahuje hodnot 50-55 dB. 

 Odhlučnění bude zajištěno způsobem popsaným v předchozím odstavci. K útlumu 
pronikání hluku do interiéru bude dosaženo použitím stavebních materiálů o vysoké 
objemové hmotnosti a použitím výplní otvorů o vysoké vzduchové neprůzvučnosti. 
Vnitřní dělící konstrukce splňují požadavky na Rˈw. Podlahy budou těžké, s dostatečnou 
vrstvou kročejové izolace. Navazující konstrukce (podlaha – stěny) budou dilatovány.   
 

e) Protipovodňová opatření 

Stavební pozemky se nacházejí mimo záplavové území. Není proto třeba provádět 
protipovodňová opatření.  

 
f) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu této dokumentace viz D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno podle Vyhlášky č. 23/2008 
Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěr z požární zprávy:  
Posuzovaný objekt vyhovuje všem požadavkům požární bezpečnosti staveb za 
předpokladu dodržení všech předpisů stanovených v části dokumentace D.1.3. 
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D.1.1.k Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

K veškerým použitým stavebním materiálům a hmotám bude doloženo prohlášení o 
shodě materiálů. Kvalita provedených prací bude kontrolována dle předem stanoveného 
Kontrolního a zkušebního plánu. Se zvýšenou pozorností budou kontrolovány především 
zakrývané konstrukce.   

D.1.1.l  Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Během stavby se nepředpokládá nezbytnost uplatnění netradičních technologických 
postupu ani nejsou kladeny zvláštní požadavky na provádění konstrukcí. 

 
D.1.1.m Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Generální zhotovitel stavby při předání díla doloží dokumentaci skutečného 
provedení stavební části i všech profesí. 

 
D.1.1.n Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

Kontroly zakrývaných konstrukcí, které jsou požadovány, budou blíže specifikovány 
v kontrolním a zkušebním plánu. 
 
D.1.1.o Výpis použitých norem 
 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 6058 Jednotlivé a řadové garáže 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 

Vypracoval:      Bc. Lukáš Konárek, 23.12.2018  
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3. Závěr 
 

Cíle specifikované v zadání diplomové práce jsou splněny. Byla zpracována studie 
pozemku a zájmového území a z toho vycházející stavební část projektové dokumentace 
novostavby komerčně administrativního centra ve stupni pro provedení stavby, dle 
platných norem a předpisů. Polyfunkční objekt splňuje veškeré požadavky kladené 
z hlediska stavební fyziky i požární bezpečnosti. Změny oproti prvotním návrhům jsou 
minimální, většinou vynucené požární bezpečností a prostorovým nárokům technologií.  
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ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb - Osazení objektů osobami 

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 1901  Navrhování střech - Základní ustanovení 
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Internetové zdroje: 

http://www.chomutov-mesto.cz 

https://mapy.cz 

http://ikatastr.cz 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://gis.chomutov-mesto.cz/portal 

http://www.geology.cz 

https://geoportal.mzcr.cz 

http://www.scvk.cz 

http://www.cezdistribuce.cz 

https://www.cetin.cz 

https://www.gasnet.cz/cs/index 

https://www.dekpartner.cz 

http://www.vmzinc.cz 

https://www.tzb-info.cz 

http://satim.cz/automaticke-dvere.html 

https://www.gapa.cz 

http://www.optigreen.cz 

https://www.vmzinc.cz 

https://www.dek.cz 

https://www.allmedia-cz.cz 

http://www.isodom.cz 

https://www.aa-materialy.cz 

http://www.spojovaci-material.net 

https://www.fermacell.cz 

https://www.ytong.cz/ 

https://wienerberger.cz 

https://www.cz.aluprof.eu/ https://www.floorwood.cz 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

P.Č.  parcelní číslo 

SO  Stavební objekt 

Bpv  Balt po vyrovnání 

S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

PT původní terén 

UT upravený terén 

ŽB železobeton 

OZN označení 

KCE.  Konstrukce 

HUP hlavní uzávěr plynu 

m n. m. metrů nad mořem 

NP  nadzemní podlaží 

S  suterén 
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NN  nízké napětí 

NTL  nízkotlak 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PUR  polyuretan¨ 

ČSN  česká technická norma 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

UV  ultrafialové 

TL. tloušťka 

HI hydroizolace 

TI tepelná izolace 
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6. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

SEMINÁRNÍ PRÁCE – CH008 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 

EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

PŘEDDBĚŽNÝ NÁVRH ZÁKLADŮ 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ A RAMPY  

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 

Příloha č. 2 – SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 

 

Příloha č.3 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.1 ZÁKLADY 

D.1.1.2 PŮDORYS 1S 

D.1.1.3 PŮDORYS 1NP SO-01 

D.1.1.4 PŮDORSY 1NP SO-02 

D.1.1.5 PŮDORYS 1NP SO-03 

D.1.1.6 PŮDORYS 2NP SO-01 

D.1.1.7 SVISLÝ ŘEZ A-A 

D.1.1.8 SVISLÝ ŘEZ B-B 

D.1.1.9 POHLEDY 

D.1.1.10 TVAR STROPU NAD 1S 

D.1.1.11 TVAR STROPU NAD 1NP 

D.1.1.12 TVAR STROPU NAD 2NP 

D.1.1.13 PLOCHÁ FOLIOVÁ STŘECHA NAD SO-01 

D.1.1.14 PLOCHÁ VEGETAČNÍ STŘECHA NAD SO-02 

D.1.1.15 PLOCHÁ VEGETAČNÍ STŘECHA NAD SO-03 

D.1.1.16 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

D.1.1.17 VÝPIS PRVKŮ 
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D.1.1.18 DETAIL A – OSTĚNÍ 

D.1.1.19 DETAIL B – NADPRAŽÍ + ATIKA 

D.1.1.20 DETAIL C – SOKL PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY 

D.1.1.21 DETAIL D – VTOK 

D.1.1.22 DETAIL E - PARAPET 

 

Příloha č. 4 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

VÝPOČTY 

D.1.3.1 PŮDORYS 1S 

D.1.3.2 PŮDORYS 1NP 

D.1.3.3 PŮDORYS 2NP 

D.1.3.4 SITUACE PBŘ 

 

Příloha č. 5 – SPECIALIZACE BZK 

STUDIE STŘEŠNÍ DESKY 

VÝPOČTY 

GEOMETRIE STŘEŠNÍ DESKY 

SCHÉMA VYZTUŽENÍ STŘEŠNÍ DESKY 

 

Příloha č. 6 – DOKLADOVÁ ČÁST 

STAVEBNÍ FYZIKA – ZPRÁVA 

STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHY  

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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