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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace polyfunkčního 

domu v Uherském Hradišti na parcele č. 712/7 v katastrálním území Uherské Hradiště. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. V přízemí se nachází 

komerční plochy a kavárna. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy kancelářské 

prostory. Objekt je navržen jako skeletový s výplňovým zdivem, s plochou střechou a je 

zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

 

Klíčová slova  

Polyfunkční dům, skelet, požárně bezpečnostní řešení, plochá střecha, 

železobeton, komerční využití, administrativa, novostavba. 

Abstract  

 The diploma thesis deals with the project documentation of the multifunctional 

house in Uherské Hradiště on plot no. 712/7 in the cadastral area of Uherské Hradiště. 

The building has two floors and a basement. On the ground floor there is a commercial 

area and a café. Office space is designed on the second floor. The building is designed 

as a skeleton with filling masonry, with a flat roof and is insulated with ETICS contact 

insulation system. 

 

Keywords  

Mixed-use building, skeleton, fire safety solution, flat roof, reinforced concrete, 

commercial use, administration, new building. 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu s dvěma nadzemními 

podlažími s částečně podsklepeným podlažím. Návrh je zpracován jako projektová 

dokumentace ve stupni provádění stavby.  

V první části projektu byla vypracována studie stavby obsahující předběžné návrhy 

budovy a její dispoziční řešení vč. osazení objektu do terénu a vhodné navržení 

zpevněných ploch na stavebním pozemku. 

Diplomová práce je členěna dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve stupni 

DSP - Dokumentace pro provedení stavby obsahující části A - Průvodní zpráva; B - 

Souhrnná zpráva; C - Situační výkresy a D - Dokumentace objektů a technických  

a technologických zařízení. 

Základní myšlenkou celého návrhu bylo vytvořit objekt, který by sloužil 

obyvatelům města Uherské Hradiště v souladu s platným územním plánem. Do prvního 

nadzemního podlaží byly navrženy provozovny, jako je papírnictví, copy centrum, 

vinotéka, oční optika, knihkupectví a kavárna. Tyto provozovny jsou s bezbariérovým 

přístupem. Druhé nadzemní podlaží slouží pro administrativní činnost. V suterénu se 

nachází serverovna, strojovna vzduchotechniky a technické zázemí budovy. V okolí 

stavby vznikly nové zpevněné plochy a parkovací stání pro 49 osobních automobilů. 

Součástí mé diplomové práce je i tepelné a akustické posouzení budovy, posouzení 

proslunění a osvětlení objektu a požárně-bezpečnostní řešení.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby   

 Novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

b) Místo stavby (adresa, čísla p., katastr. území, parcelní čísla pozemků) 

 Místo stavby: Uherské Hradiště,  parc. č. 712/7 

 Okres: Uherské Hradiště 

 Kraj: Zlínský 

 Katastrální území: Uherské Hradiště 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je projektová dokumentace novostavby 

polyfunkčního domu samostatně stojícího 

A.1.2 Údaje o žadateli 
 

a) Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba) 

ROJAL spol. s r.o., Stolařská 2338, 688 01 Uherský Brod 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Firma: FAST VUT, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 602 00, Brno 

b) Hlavní projektant: Bc. Michael Blaha, Za Alejí 883, 686 06 Uherské Hradiště 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 

SO 01 - Novostavba polyfunkčního domu  

SO 02 – Přípojka vodovodu 

SO 03 – Přípojka NN 

SO 04 – Přípojka teplovodu 

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace  

SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace  
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SO 07 – Plocha pro kontejnery a komunální odpad 

SO 08 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 09 – Přípojka veřejného osvětlení  

SO 10 – Parkoviště 

SO 11 – Zpevněné plochy pro chodníky 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

- požadavky stavebníka 

- místní šetření 

- katastrální mapa 

- fotodokumentace pozemku 

- územní plán 

- podklady od provozovatelů inženýrských sítí 

- mapa záplavových území dané lokality 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešená novostavba polyfunkčního domu se nachází v centru města Uherské 

Hradiště v katastrálním území Uherské Hradiště na parc. č. 712/7 o výměře 3904 m2. 

Pozemek je rovinný. Na pozemku se nenachází žádné stávající stavby, křoviny ani 

vzrostlé dřeviny. Stavební parcela je z jihovýchodní a z jihozápadní strany ohraničena 

chodníkem na ulici 28. října a komunikací. Ze severozápadní strany je ohraničena 

stávající sousední budovou a ze severovýchodní strany je parcela oddělena od 

sousedních pozemků plotem. 

Pozemek je v majetku investora firmy ROJAL spol. s r.o. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba respektuje a splňuje podmínky pro využití pozemku stanovené 

územním plánem Uherské Hradiště. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Na stavbu se nežádají výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které 

byly na stavbu vydány. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V listopadu 2018 bylo provedeno místní šetření. Další průzkumy ani rozbory 

nebyly zatím provedeny. Geodetické zaměření nebylo provedeno. Stavba bude 

respektovat ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nedotýká se. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém, v poddolovaném ani jinak ohroženém území. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry 

Stavba není umístěna v památkové zóně a není situovaná v záplavovém území. 

Realizací stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky, odtokové 

poměry v území se nezmění. Stavba svým charakterem zapadá do rázu zastavěného 

území. Navrhovaná stavba nebude mít po provedení stavebních prací negativní vliv na 

okolní zástavbu. V průběhu výstavby objektu může dojít k dočasnému ohrožení okolí 

prašností nebo hlučností. V rámci výkopových prací by mohlo dojít k ohrožení okolní 

zástavby vlivem prašnosti, proto bude zřízeno neprůhledné oplocení výšky 1,8 m. Kvůli 

okolní zástavbě je nutné brát zřetel i na nadměrnou hlučnost během pracovní doby. 

Veškeré práce se zvýšenou hlučností budou prováděny v pracovních dnech a v určených 

pracovních hodinách. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází objekty určené k demolici ani žádné křoviny či dřeviny 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemek se nachází v zastavěném území města. Pro stavbu nejsou nutné zábory 

zemědělského, lesního ani půdního fondu.  

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Pozemek bude napojen na přiléhající veřejný chodník a místní komunikaci  

III. třídy na ulici 28. října. Na tuto komunikaci bude zřízen sjezd. 

Stavba bude připojena k inženýrským sítím města Uherské Hradiště. Sítě budou 

připojeny na ulici 28. října. Dešťové vody budou zachytávány do retenční nádrže pro 

následné využití závlahy. Z retenční nádrže bude přepad do dešťové kanalizace – 

recipientu.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není vázána na žádnou další investici či stavbu.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

a provádí 

Pozemek parc. č. 712/7, LV 2080, k. ú. Uherské Hradiště 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Realizací stavby nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

 Jedná se o polyfunkční dům s provozovnami sloužícími pro občany města. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby 

Na stavbu se nežádají výjimky z technických požadavků na využívání území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které 

byly na stavbu vydané. 

f) Ochrana staveb podle jiných právních předpisů 

 Na stavbu se nevztahuje. 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha:   1032,6 m2 

Obestavěný prostor:   9277,9 m3 

Užitná plocha:    2034,6 m2 

Počet podlaží:    2.NP 

Počet funkčních jednotek:  11 
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h) Základní bilance stavby – potřeby spotřeby médií a hmot, hospodaření  

s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Množství splaškových vod:    2190 m3/rok  

Množství dešťových vod:    527 m3/rok  

Průměrná roční potřeba pitné vody:   4746 m3/rok  

Třída energetické náročnosti budovy:   C – viz. PENB 

 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

 Zahájení stavby duben 2020 

Ukončení stavby duben 2022 

Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců 

 

j) Orientační náklady stavby  

 Orientační náklady na stavbu jsou 52 000 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Základní myšlenkou celého návrhu je vytvoření polyfunkčního objektu sloužícímu 

obyvatelům města a vytvoření nových pracovních pozic. Stavba splňuje územní 

regulace. Objekt má půdorysný tvar L, má dvě nadzemní podlaží a stavba je částečně 

podsklepena. U objektu budou vybudovány parkovací plochy a přístupové komunikace 

navazující na stávající místní komunikaci III. třídy.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové  

a barevné řešení 

Stavba architektonicky ani urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o dvoupodlažní 

budovu ve tvaru L, s plochou střechou. Výška atiky je +8,985 m.  

V přízemí novostavby se nachází provozovny a druhé nadzemní podlaží slouží jako 

kanceláře pro administrativní činnost. Každá provozovna má vlastní vstup a ze zadní 

části je možnost zásobování. Vchod do 2.NP se nachází ze severozápadní strany.   
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Objekt bude vystavěn z tradičních materiálů. Základy budou z prostého betonu, 

nosná konstrukce budovy bude skeletová s výztužnými ŽB stěnami. Jako výplňové 

zdivo budou použity tvarovky Porotherm.  

Zateplení je řešena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v bílém odstínu 

se šedými pásy mezi okny. Okna a dveře jsou navrženy jako plastové, antracitové barvy.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 V přízemí novostavby se nachází provozovny, a druhé nadzemní podlaží slouží 

jako kanceláře pro administrativní činnost. Každá provozovna má vlastní vstup a ze 

zadní části je možnost zásobování. Vchod do 2.NP se nachází ze severozápadní strany. 

V suterénu se nachází serverovna, strojovna vzduchotechniky a výměníková stanice 

v technické místnosti. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. V objektu jsou navrženy výtahy i WC 

bezbariérově. Pro osoby s omezenou hybností a orientace je vyhrazeno pět parkovacích 

stání. Stavba respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V suterénu není bezbariérové užívání 

řešeno.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo 

k úrazu způsobeným projíždějícím vozidlem. Budou respektovány platné legislativní 

předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 

Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepený a je 

půdorysného tvaru písmene L. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s výškou 

atiky +8,985 m. Výplně otvoru jsou navrženy plastové.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým zdivem 

tl. 300 mm. Konstrukční systém suterénu je skeletový s obvodovými železobetonovými 

monolitickými stěnami a monolitickými železobetonovými stěnami schodiště a výtahu. 

Pod stěnami jsou navrženy železobetonové monolitické pasy o šířce 700 mm a pod 

sloupy patky o půdorysné šířce 2300 mm. Nosná konstrukce v nadzemních podlažích se 

skládá z monolitických železobetonových ztužujících stěn, železobetonových stěn 

výtahové šachty a stěn kolem schodišť a prefabrikovaných sloupů. Mezi sloupy je 

navrženo výplňové keramické zdivo Porotherm tloušťky 300 mm. Vodorovné nosné 

prvky jsou tvořeny prefabrikovanými průvlaky. Na průvlaky se ukládají stropní panely 

Spiroll.  

Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 150 a 255 mm je navrženo jako montované stěny 

Fermacell s kovovou nosnou konstrukcí a izolací, které jsou opláštěné sádrovláknitými 

deskami.  

Podlahy na terénu jsou navrženy s ohledem na tepelně izolační vlastnosti. Stropy 

nad 1.NP jsou navrženy akustické na kročejovou neprůzvučnost. Obvodová konstrukce 

je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí minerální vaty tloušťky 

140 mm. Stěny suterénu jsou zatepleny pomocí EPS Perimetr tloušťky 100 mm. Střecha 

je zateplena pomocí EPS v tloušťce 2 × 100 mm. 

V nadzemních podlažích jsou v místnostech instalovány zavěšené sádrovláknité 

podhledy. V místnostech toalet jsou navrženy sádrovláknité desky do vlhkého prostředí. 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné prefabrikované. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby byla zaručena mechanická odolnost a stabilita v průběhu 

výstavby a užívání. Je navržena a bude provedena v souladu s technickými podklady  

a v souladu s normami ČSN. Na stavbě budou použity pouze výrobky s deklarovanými 
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vlastnostmi v souladu s platnými zákony a normami, zejména bude dodržena Vyhláška 

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 9 Mechanická odolnost  

a stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení  

Objekt je vytápěn pomocí rozvodné soustavy centrální zásobárny tepla.  

Jako teplonosné médium je použita teplá voda. V objektu je nainstalovaná výměníková 

stanice, kde se ohřívá voda pro topný okruh s radiátory a pro okruh teplé užitkové vody. 

Systém výměny vzduchu je zajištěn vzduchotechnickou jednotkou s rovnotlakým 

větráním a rekuperací tepla. Přívod vzduchu je zajištěn z exteriéru přes instalační 

šachtu. Odvod vzduchu je řešen taktéž přes šachtu. Rozvody budou umístěny  

v podhledových konstrukcích jako podstropní. Na potrubí procházející více požárními 

úseky budou osazeny požární klapky s automatickou pojistkou. Pro zajištění 

protinámrazové ochrany rekuperačního výměníku je instalováno elektrické předehřívání 

na straně vstupu venkovního vzduchu do jednotky. Jednotka je opatřena kazetovými 

výměnnými filtry. 

Stavba bude napojena na distribuční síť elektrické energie nízkého napětí a budou 

provedeny vnitřní elektroinstalace, dále je stavba napojena na vodovodní řad a veřejnou 

kanalizaci.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 

- vodovodní přípojka 

- kanalizační přípojka kanalizace 

- dešťové potrubí a přípojka do recipientu 

- elektro přípojka NN 

- stacionární zásobník TUV 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části požární zprávou. Požární 

zpráva obsahuje: 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Projekt respektuje normu ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Skladby 

konstrukcí splňují požadavky výše zmíněné normy na doporučený součinitel prostupu 

tepla Urec,20. Podrobněji část "Stavební fyzika". 

b) Energetická náročnost stavby 

Projekt respektuje platné normy a předpisy, zejména ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov, část 2: Požadavky. Energetická náročnost stavby je řešena ve složce 

"Stavební fyzika". 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Po domluvě s investorem je možnost instalovat na střechu FVE panely. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 

 Stavba je navržena v souladu s podmínkami hygienických norem  

a předpisů, stavebního zákona a vyhlášek. 

 V rámci provozu stavby bude vznikat tuhý komunální odpad. Odpady 

budou tříděny a využitelné odpady se budou vyvážet k recyklaci. Tříděný 

odpad i komunální odpad bude ukládán do kontejnerů v místě k tomu 

vytvořeném na pozemku objektu.  Dokumentace splňuje předpisy pro vnitřní 

prostředí i pro vliv stavby na životní prostředí. Výstavba polyfunkčního domu 

nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, okolní stavby a pozemky.  

 Větrání vnitřních prostor je zajištěno nuceným větráním vzduchotechnikou. 

Osvětlení je zajištěno denním světlem přes okenní plochy. Umělé osvětlení je pak 

navrženo svítidly umístěnými převážně na strop jednotlivých místností. 

 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle vyhodnocení pomocí radonových map bylo zjištěno, že v dané lokalitě je 

radonové riziko nízké a vzhledem k tomu, že podzemní podlaží není trvale obýváno a je 

neustále odvětráváno nuceným větráním, tak není potřeba zvláštních protiradonových 

opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V okolí projektované stavby se nenachází prvky nebo konstrukce, které by bludné 

proudy mohli způsobovat, proto nejsou navrhnuta zvláštní stavební opatření v této 

problematice. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti objektu se nenachází žádný zdroj technické seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt se nenachází v hlukově zatíženém území. 



22 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou navržena. Objekt se nenachází v záplavovém 

území (Q100). 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Kanalizace 

 Dešťová voda je svedena do akumulační zadržovací nádrže k využití vody jako 

užitkové a s přepadem do kanalizace recipientu. Napojení kanalizace z parkoviště bude 

provedeno přes odlučovač lehkých kapalin. Kanalizace splašková bude přes revizní 

šachtu napojena na kanalizační řad.  

 Vodovod 

 Vodovodní přípojka DN 80 bude realizována v rámci SO 02 - Vodovodní přípojka 

a napojena na vodovodní řad na ulici 28. října. Hlavní vodoměr bude umístěn 

v suterénu. 

 Elektřina 

 Bude napojena do objektu v rámci objektu SO 03 - Elektro přípojka, kterou bude 

připojena na distribuční síť NN pomocí zasmyčkování. Elektroměr bude umístěn na 

jihovýchodní hranici pozemku v přípojkové skříni dle platných norem.  

 Podrobněji znázorněno připojení objektu na technickou infrastrukturu na výkrese 

Koordinační situační výkres. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 SO 02 – Přípojka vodovodu 

Délka    8,2 m 

Materiál   PE DN80 

 SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

Délka    16, 9 m 

Materiál   DN150 

 SO 06 – Splašková kanalizace 

Délka    21,8 m 
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Materiál   DN150 

 SO 03 – Přípojka NN 

Délka    5,5 m 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

Parcelu lemuje místní komunikace III. třídy. Přechodné dopravní značení při 

realizaci stavby bude řešeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno s Policií ČR  

a odsouhlaseno Odborem dopravy MěÚ Uherské Hradiště. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

K objektu bude vybudována přístupová komunikace navazující na stávající místní 

komunikaci III. třídy na ulici 28. října. Přístup k budově bude možný i po dlážděném 

chodníku lemující pozemek. 

c) Doprava v klidu 

Návštěvníkům i zaměstnanců budou k dispozici parkovací plochy, které se budou 

nacházet na pozemku parc. č. 712/7 ze severní strany objektu. Celkem bude k dispozici  

49 parkovacích stání pro osobní automobily. Pro osoby s omezenou hybností a orientace 

je vyhrazeno pět parkovacích stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Projekt neřeší pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude na stavebním pozemku sejmuta ornice ve 

vrstvě 200 mm a bude uložena na deponii v severovýchodní části pozemku v max. 

výšce 2 m. Předpokládá se, že zpět bude uloženo cca 30 % výkopové zeminy. Se zbylou 

zeminou bude nakládáno dle § 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po ukončení 

stavebních prací bude terén upraven a osazen travním semenem. 
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b) Použité vegetační prvky 

Po ukončení stavebních prací budou nezpevněné plochy zatravněny a vhodně 

osázeny okrasnými dřevinami. Architektonický návrh zahrady není součástí tohoto 

projektu. 

c) Biotechnická opatření 

V rámci tohoto projektu nebudou prováděny biotechnické zásahy na řešené 

stavební parcele ani na přilehlých pozemcích. 

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, vodu, odpady 

a půdu. Při výstavbě budou dodrženy platné normy a předpisy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  

v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba nevyžaduje kácení 

dřevin. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

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

Stavba nepodléhá oznámení záměru příslušnému úřadu a nevyžaduje zjišťovací 

řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

v pozdějším znění. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních 

inženýrských sítí. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských 

sítí a vedení jsou definovány ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Projekt respektuje vyhlášku Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb. k přípravě  

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Dodavatel zřídí zařízení staveniště včetně staveništních přípojek vody, kanalizace  

a elektrické energie. Přípojky budou osazeny cejchovanými měřícími zařízeními pro 

odečtení spotřeby daných médií. 

b) Odvodnění staveniště 

 Po dobu výstavby budou zhotoveny zpevněné plochy z betonových panelů nebo 

zhutněním drceného kameniva. Odtok dešťových vod zajišťuje provizorní drenáž za 

hranice staveniště. Likvidace srážkových vod bude plynulé vsakování do půdy. 

Odvádění srážkových vod ze základové spáry je zabezpečeno drenážním systémem. 

Staveniště bude řešeno tak, aby bylo zabráněno rozmočení staveniště a neznečišťovala 

se odtoková zařízení komunikací. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup k objektu bude k dispozici z jihozápadní strany pozemku z místní 

komunikace III. třídy. Budou zřízeny staveništní přípojky elektrické energie, vody  

a kanalizace. Sítě budou napojeny v předem určených místech shodných s místy 

přípojek stavby. Přípojky budou osazeny cejchovanými měřícími zařízeními pro 

odečtení spotřeby daných médií. 

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Výstavbou bytového domu nebude zásadně narušen provoz na přiléhající pozemní 

komunikaci.  Přechodné dopravní značení při realizaci stavby bude řešeno dle TP 66 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní řešení 

bude projednáno s Policií ČR a odsouhlaseno Odborem dopravy MěÚ Uherské 

Hradiště. Samotná výstavba bude realizovaná na stavební parcele. Okolní pozemky 

nebudou stavbou dotčeny.  
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 Bude řádně udržovaná sjízdnost a čistota přístupové cesty ke staveništi po celou 

dobu stavebních prací. V případě znečištění vozovky (veřejné komunikace) bude 

zajištěna technika pro úklid a čištění vozovky. 

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

dřevin 

Povinností stavebníka je chránit okolí staveniště oplocením výšky min. 1,8 m. 

Mimo vymezené plochy nic neskladovat a nepohybovat se a rovněž zabránit pohybu 

cizích osob po staveništi. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště lehkými materiály a odpady. 

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice či kácení 

dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Není uvažováno s dočasnými nebo trvalými zábory. Zařízení staveniště bude 

umístěno na stavebním pozemku. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Při výstavbě nebude staveniště zasahovat do veřejných prostor pro chodce. Tudíž 

nejsou potřeba žádná opatření pro bezbariérovou obchozí trasu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Během stavby vznikne odpad různých kategorií, se kterými je povinností původce 

odpadu nakládat dle příslušných legislativních opatření platných na úseku odpadového 

hospodářství. Každý zaměstnanec zhotovitele bude před zahájením činnosti a před 

nástupem na pracoviště přiměřeným způsobem (s ohledem na vykonávanou činnost) 

informován o základních povinnostech vyplývajících z oblasti nakládání s odpady, 

vznikajícími při jeho činnosti, o jejich případné nebezpečnosti, způsobu nakládání 

s nimi a o místu jejích shromažďování. Seznámení pracovníků provádí vedoucí 

pracoviště. S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v úplném znění zákona 106/2005 Sb. Každý 

vznikající odpad v rámci přípravy a realizace stavby bude zatříděn podle vyhlášky MŽP 

č. 93/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, “Katalog odpadů“. 
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 Odpad vznikající během stavby je 

Kód Název odpadu Kategorie Likvidace 

170503 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 1 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 3 

150102 Plastové obaly O 3 

150106 Směsné obaly O 2 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné  

N 4 

170101 Beton O 3 

170201 Dřevo O 3 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 4 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3 

170403 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N 4 

170405 Železo a ocel  O 3 

170407 Směsné kovy  O 3 

170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami  

N 4 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03 

O 3 

200303 Směsný komunální odpad O 2 

 

 

Kategorie: 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

 

Likvidace – nakládání s odpady: 

1. Uložení na skládku  

2. Odvoz do spalovny odpadů  

3. Recyklace – odvoz do recyklačního dvora  

 

 

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

 Část ornice i část výkopku bude ponechána na opětovné využití při provádění 

násypů, zásypů a dokončovacích pracích. Toto určené množství bude skladováno na 

dočasné skládce na vlastním pozemku investora. Nepotřebné množství vytěžené zeminy 

bude odvezeno na skládku. Se zbylou zeminou bude nakládáno dle § 2 zákona  

č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci 

všech činností na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí  

a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 

- Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Použití tzv. 

regulovaných látek 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku 

stavebních strojů v příloze č. 3) 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

- Vyhláška o technických požadavcích na stavby; minimalizuje dopady 

vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

(Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací), postupuje při likvidaci odpadu v souladu se Zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady 

podle § 39). 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné 

bezpečnostní předpisy, především vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášku 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon 309/2006 Sb. kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci).  
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Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními 

předpisy i riziky, která mohou v rámci prací nastat. Své proškolení stvrdí svým 

podpisem příslušného dokumentu. Pracovníci musí být odborně i zdravotně způsobilí  

k vykonávání daných činností a musí dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti, 

technologické postupy i manuály pro používání mechanizace a technických přístrojů  

a budou používat příslušné ochranné pomůcky. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Nebudou prováděny žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Tento bod není řešen. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště i přilehlé pozemní komunikace budou náležitě označeny dopravním 

značením a informačními tabulkami, které jsou zapotřebí pro ochranu osob a také 

pro plynulost a bezpečnost dopravy v okolí staveniště. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana 

před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizovaná 

tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou 

probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina 

akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení stavby duben 2020 

Ukončení stavby duben 2022 

Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců 

Časový harmonogram prací bude vypracován hlavním dodavatelem stavebních prací. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko‒stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 

Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Polyfunkční dům je navržen jako částečně podsklepený s dvěma nadzemními 

podlažími s půdorysným tvarem L. V suterénu se nachází serverovna, strojovna 

vzduchotechniky a technické zázemí budovy. Přízemní část tvoří provozovny 

(papírnictví, copy centrum, vinotéka, kavárna, oční optika a knihkupectví) s vlastními 

vstupy přímo z ulice. Ze severozápadní strany je vstup do 2.NP, kde se nachází 

administrativní část. V druhém nadzemním podlaží je dále navrženo sociální zázemí, 

kuchyňky a zasedací místnost. Všechny podlaží jsou propojeny schodišti a výtahy pro 

zajištění bezbariérovosti. Stavba je zastřešena plochou střechou.  

Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS s tloušťkou minerální izolace 

140 mm. Probarvení fasády je bílé v kombinaci s šedou mezi pásovými okny. Výplně 

otvorů jsou navrženy platové. 

Prostory stavby přístupné pro návštěvníky jsou navrženy jako bezbariérové  

a vstup do objektu i vnitřní prostory přístupné veřejnosti splňují požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

Polyfunkční dům je navržen jako částečně podsklepený s dvěma nadzemními 

podlažími s půdorysným tvarem L. V suterénu se nachází serverovna, strojovna 

vzduchotechniky a technické zázemí budovy. Přízemní část tvoří provozovny 

(papírnictví, copy centrum, vinotéka, kavárna, oční optika a knihkupectví) s vlastními 

vstupy přímo z ulice. Ze severozápadní strany je vstup do 2.NP, kde se nachází 

administrativní část. V druhém nadzemním podlaží je dále navrženo sociální zázemí, 

kuchyňky a zasedací místnost. Všechny podlaží jsou propojeny schodišti a výtahy pro 

zajištění bezbariérovosti. Stavba je zastřešena plochou střechou.  
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Bezbariérové užívání stavby 

 Vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. V objektu jsou navrženy výtahy  

i WC bezbariérově. Pro osoby s omezenou hybností a orientace je vyhrazeno pět 

parkovacích stání. Šířka chodníku je navržena 2000 mm, podélný sklon max. 1:12, 

podélný sklon 1:50. Vodící linie pomocí obrubníků. Výškové rozdíly menší jak 20 mm 

Světlá šířka dveří min. 800 mm, otevíratelná dveřní křídla opatřená vodorovnými 

madly ve výšce 800 ‒ 900 mm, dveřní křídla jsou chráněna do výšky 400 mm proti 

mechanickému poškození nebo zasklení nad tuto výšku, prosklení dveří zasahující do 

výšky 800 mm nad podlahu kontrastně označit pruhy oproti pozadí ve výškách  

800 ‒ 100 mm a 1400 ‒ 1600 mm, zámek dveří 900 mm nad podlahu, klika dveří  

1100 mm nad podlahou. 

Stavba respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržená s ohledem na bezpečnost stavby při jejím užívání. Zejména 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením. Dále jsou uplatněny hygienické požadavky 

pro zdravé prostředí v budově. Jsou splněny požadavky na pracovní prostředí  

v závislosti na druhu provozu. Jedná se o požadavky na povrchové úpravy podlah, 

osazení podlahových vpustí, osvětlení daného provozu. 

 

Výrobní a dílenská dokumentace 

Budou požadovány technologické předpisy zhotovitelů dílčích částí stavby. 

Výrobní výkresy a statické posouzení dodavatele nosné prefabrikované konstrukce. 

Zhotovitel kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn předloží statické 

posouzení na mechanické kotvení izolace z minerální vaty. Bude určen typ kotev, jejich 

počet a rozmístění v ploše fasády. 

 

b)  Výkresová část 

Zhotoveny v příloze D.1.1 Architektonicko ‒ stavební řešení. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Technická zpráva 

-  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým 

keramickým zdivem Porotherm tl. 300 mm. Konstrukční systém suterénu je skeletový 

s obvodovými železobetonovými monolitickými stěnami a průvlaky a monolitickými 

železobetonovými stěnami schodiště a výtahové šachty.   

- zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice a budou 

vytyčeny inženýrské sítě. Výkopy budou provedeny strojně s ručním začištěním.  

Část ornice i část výkopku bude ponechána na opětovné využití při provádění násypů, 

zásypů a dokončovacích pracích. Toto určené množství bude skladováno na dočasné 

skládce na vlastním pozemku investora. Nepotřebné množství vytěžené zeminy bude 

odvezeno na skládku. Se zbylou zeminou bude nakládáno dle § 2 zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech. 

- základy 

Objekt bude založen na monolitických základových patkách a pasech ze 

železobetonu C25/30, ocel B550B v nezámrzné hloubce. Před betonáží budou do 

výkopů vloženy zemnící pásky z pásoviny FeZn 30/4, napojení pásoviny a připojení 

vodících tyčí bude provedeno pomocí svorek a natřením gumoasfaltem. Kolem objektu 

bude provedena drenáž. Drenážní potrubí bude osazeno ve sklonu 0,5 % na podkladní 

koryto z prostého betonu. Drenážní potrubí bude obsypáno štěrkem a chráněno filtrační 

vrstvou geotextilie od zeminy. 

- vodotěsné izolace proti zemní vlhkosti 

Vodotěsná izolace se provede z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 

mineral special. 

- svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen jako skeletový s rozměry sloupů 300 × 300 mm. Konstrukční 

systém suterénu je skeletový s obvodovými monolitickými železobetonovými stěnami, 
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stěnami kolem schodiště a monolitickými železobetonovými stěnami šachty výtahu. 

Sloupy jsou rozměrů 300 × 300 mm.  

Nosné konstrukce v nadzemních podlažích. Výplňové zdivo mezi sloupy je 

navrženo z cihelných broušených bloků zděné na maltu pro tenké spáry. Výplňové 

zdivo je kotveno pomocí ploché stěnové spony FDK KSF, v každé druhé ložné spáře 

budou umístěny dva kusy spon. Ukotvení je provedeno nastřelením do železobetonové 

konstrukce. Po obvodu stěn a od stropu bude výplňové zdivo odizolováno pružným 

materiálem – minerální izolací tl. 20 mm, na železobetonové desce bude zdivo založeno 

na těžkém asfaltovém pásu.  

 Objekt je dělen na tři konstrukční části, které jsou vzájemně oddilatovány 

objektovou dilatací ve všech konstrukcích.  

- vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými dutinovými panely Spiroll o tloušťce  

250 mm. Nosné překlad nad otvory jsou použity KP 7 a KP Vario.  

- střecha 

 Novostavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Plochá střecha je 

řešena jako klasická s hydroizolační vrstvou z folie na bázi PVC – P se zabudovaným 

skleněným rounem a se separační vrstvou s polypropylenové střiže. Tepelnou izolaci 

tvoří 2x EPS tloušťky 100 mm. 

- podhledy 

V objektu se nacházejí sádrovláknité podhledy pro vedení instalací. Podhledy jsou 

zavěšené na stropních ŽB panelech. Vzniklá vzduchová mezera slouží pro rozvody 

TZB. Provedení podhledu bude dle požadavků požární bezpečnosti, akustických  

a daného provozu s ohledem na technologické předpisy a konstrukční detaily výrobce. 

Jedná se zejména na pružné napojení na nosné i nenosné zdivo. Vložení dilatačních 

pásek před montáží vodorovných obvodových UD profilů. Utěsnění veškerých spár  

a styků u požárních podhledů. Prostupy a rozvody TZB budou koordinovány se 

specialistou TZB. 

Prostupy utěsněny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. 
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- příčky 

Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 150 a 255 mm je navrženo jako montované stěny 

Fermacell s kovovou nosnou konstrukcí a izolací, které jsou opláštěné sádrovláknitými 

deskami. Provedení příček bude dle požadavků požární bezpečnosti, akustických  

a daného provozu s ohledem na technologické předpisy a konstrukční detaily výrobce. 

Jedná se zejména na pružné napojení na nosné i nenosné zdivo. Utěsnění veškerých spár 

a styků u požárních podhledů. Prostupy a rozvody TZB budou koordinovány se 

specialistou TZB. 

Prostupy utěsněny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. 

- podlahy 

Podlaha v suterénu je navržena dle daných provozů v místnostech s ohledem na 

tepelně izolační vlastnosti. Tepelná izolace je nenasákavý extrudovaný polystyren 

tloušťky 100 mm.  

Nášlapná vrstva v prvním nadzemním podlaží je keramická dlažba. Tloušťka 

izolace je navržena 160 mm EPS λD = 0,034 W/mK. 

Podlahy ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy akustická na kročejovou 

neprůzvučnost. Kročejová izolace je navržena z EPS tloušťky 60 mm. Nášlapné vrstvy 

v kancelářích jsou koberce a v hygienických prostorech, kuchyňkách a na chodbách 

dlažba. 

- izolace 

Hydroizolace pod celou stavbou je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů 

Glastek 40 special mineral nataveného na podklad.  

U střechy bude použita fólie na bázi PVC - P se zabudovaným skleněným rounem  

a separační vrstvu bude z polypropylenové střiže.  

Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s minerální izolací z čedičové vlny - λD = 0,036 W/mK tloušťky 140 mm. Na suterénní 

zdivo a sokl bude použit EPS Perimetr tloušťky 100 mm - λD = 0,033 W/mK. 

Podlahy v suterénu jsou zatepleny v tloušťce 100 mm pomocí EPS 200 S - λD = 

0,034 W/mK. Podlaha na terénu je zateplena taktéž polystyrenem 200 S v tloušťce  

160 mm. Střecha je zateplena v tloušťce 2x 100 mm EPS, λD = 0,034W/mK. 
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- klempířské výrobky 

Viz výpis klempířských výrobků. 

- truhlářské výrobky 

Víz výpis truhlářských výrobků.  

- výplně otvorů 

Vstupní dveře a okna budou plastová s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou 

dřevěné.  Specifikace oken viz. výpis výplní otvorů oken a dveří. 

- povrchové úpravy 

Fasádní povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé pastovité omítky na 

silikonsilikátové bázi o zrnitosti 2 mm značky WEBER druh WEBER.PAS 

EXTRACLEAN. 

U sádrovláknitých příček, podhledů a předstěn bude podkladem pro interiérovou 

malbu celoplošné tmelení tmelem s vloženou krycí páskou ze skelných vláken. Tmelen 

bude v kvalitě Q2. 

Obklady v úklidových místnostech jsou navrženy keramické obklady do výšky 

1500 mm nad podlahu. V hygienických místnostech, WC, obklady ve výšce 1800 mm 

nad podlahu.  

- zpevněné plochy 

Kolem objektu jsou navrženy chodníky z betonové zámkové dlažby. Parkoviště je 

navrženo jako asfaltové. 

- Technické zařízení budov 

 Objekt je vytápěn pomocí rozvodné soustavy centrální zásobárny tepla. Jako 

teplonosné médium je použita teplá voda. V objektu je nainstalovaná výměníková 

stanice, kde se ohřívá voda pro topný okruh s radiátory a pro okruh teplé užitkové vody 

ve stacionárním zásobníku o objemu 500 l. 

Systém výměny vzduchu je zajištěn vzduchotechnickou jednotkou s rovnotlakým 

větráním a rekuperací tepla. Přívod vzduchu je zajištěn z exteriéru přes instalační 

šachtu. Odvod vzduchu je řešen taktéž přes šachtu. Rozvody budou umístěny  

v podhledových konstrukcích jako podstropní. Na potrubí procházející více požárními 
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úseky budou osazeny požární klapky s automatickou pojistkou. Pro zajištění 

protinámrazové ochrany rekuperačního výměníku je instalováno elektrické předehřívání 

na straně vstupu venkovního vzduchu do jednotky. Jednotka je opatřena kazetovými 

výměnnými filtry. 

Stavba bude napojena na distribuční síť elektrické energie nízkého napětí a budou 

provedeny vnitřní elektroinstalace, dále je stavba napojena na vodovodní řad a veřejnou 

kanalizaci.  

 

D.1.3 Požární bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části požární zprávou. Požární 

zpráva obsahuje: 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 
 

 Dokumentace neřeší jednotlivé profese, jejich zařízení a systémy v technických 

podrobnostech.  
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 

 Dokumentace neřeší členění na provozní celky, provozní soubory, dílčí provozní 

soubory, funkční celky. Dokumentace neřeší technologická výrobní a nevýrobní 

zařízení.  

 

 

V Uherském Hradišti, dne 8. 1. 2020    Vypracoval: Bc. Michael Blaha 
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ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem zpracoval na základě svých znalostí a zkušeností v souladu  

s platnými českými normami, zákony, vyhláškami, odbornou literaturou a technickými 

listy.  

Tématem mé diplomové práce bylo zpracovat projekt polyfunkčního domu. Byl 

vytvořen projekt ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby dle zadání  

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Objekt polyfunkčního domu je zasazen do rázu okolního prostředí na vybraném 

místě. Cílem bylo, aby objekt splňoval požadavky na doplnění služeb a navýšil pracovní 

místa pro občany Uherského Hradiště.  

Zadání diplomové práce je dodrženo v požadovaném rozsahu. Objekt splňuje 

požadavky provozní, tepelně technické, požárně bezpečnostní, na ochranu životního 

prostředí, hygienu a bezpečnost při užívání. Během práce na jednotlivých částech tohoto 

projektu jsem získal mnoho nových poznatků a zkušeností ze širokého stavebního 

okruhu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

1.S – suterén 

A – plocha 

b – šířka 

B.p.v. – Baltský po vyrovnání - výškový systém 

B550B – třída oceli (550 – mez kluzu, B - betonářská ocel) 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 

C 25/30 – třída pevnosti betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 

parc. č. – číslo parcely 

ČSN – česká státní norma 

DN – diametr nominal 

DPS – dokumentace provedení stavby 

EPS – expandovaný polystyren 

h – výška 

HI – hydroizolační 

HPV – hladina podzemní vody 

JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 

k.ú. – katastrální území 

KS – kusy 

m – hmotnost v kg 

NN – nízké naptí 

NP –nadzemní podlaží 

NTL – nízkotlaký 

PD – projektová dokumentace 

PE – polyethylen 

PT – původní terén 

PÚ – požární úsek 

PUR - polyuretan 

PVC - polyvinylchlorid 

R – tepelný odpor 

Rdt – únosnost zeminy návrhová 

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na interiérovém povrchu 

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na exteriérovém povrchu  
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Sb. – sbírky 

SDK – sádrokarton 

SO – stavební objekt 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

TI – tepelná izolace 

tl. – tloušťka 

TZB – technická zařízení budovy 

U – součinitel prostupu tepla 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc – doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem,rq – požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

UT – upravený terén 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton 

Ae – vnější teplota návrhová 

Ai – vnitřní teplota návrhová 

B – součinitel tepelné vodivosti 
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SLOŽKA Č. 6 - STAVEBNÍ FYZIKA 

 

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŘÍLOHA č. 1 – PENB 

PŘÍLOHA č. 2 – POSOUZENÍ DETAILŮ 

PŘÍLOHA č. 3 – TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 
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PŘÍLOHA č. 5 – AKUSTICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
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SLOŽKA Č. 7 – SPECIALIZACE 

 

STATICKÝ VÝPOČET SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 

VÝKRES VÁZTUŽE SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 


