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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti, který 
obsahuje parkovací plochy, kanceláře, maloobchody a kavárnu. Objekt je osazen do mírně svažitého 
terénu na pozemku nedaleko centra města. Je samostatně stojící, částečně podsklepený a má 3 
nadzemní podlaží. Půdorys vznikl spojením několika různě velkých obdélníků. Polyfunkční dům je 
založen na základových patkách a deskách. Je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, nad 2. 
NP střechou vegetační. Objekt je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem se sloupy a 
průvlaky, stropní konstrukce je z dutinových předpjatých panelů. Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
je navrženo z broušených cihelných bloků, suterénní obvodové zdivo je ze ztraceného bednění. 
Stěna výtahové šachty je železobetonová, schodiště je z prefabrikovaných železobetonových 
panelů. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z čedičové vlny a na 
některých částech je fasáda obložena dřevěným obkladem – provětrávaná fasáda s tepelnou izolací 
ze skelné vlny. Tepelná izolace suterénu a soklu je z extrudovaného polystyrenu. Objekt je rozdělen 
do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy centrum, papírnictví a pekárna. V 2. a 3. 
NP se nachází kancelářské prostory. V suterénu je pouze technické zázemí. Hlavní vchod do objektu 
je ze severozápadní strany pozemku, kde se nachází i vjezd na parkoviště, které je situováno na 
severovýchodní a jihovýchodní straně pozemku. Nachází se zde i stojany pro kola a prostor pro 
třídění odpadu. Kolem objektu je navržen chodník, ze kterého bude bezbariérový vstup do všech 
funkčních zón. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Polyfunkční dům, novostavba, skelet, kanceláře, kavárna, maloobchod, parkoviště, částečné 
podsklepení, základová patka, základová deska, ztracené bednění, cihelné bloky, dutinové předpjaté 
panely, železobetonové sloupy, vegetační střecha, jednoplášťová plochá střecha, střešní vpust, 
podhled, anglický dvorek, markýzy, podlahové vytápění 
 

ABSTRACT  
The object of this master’s thesis is a newly-built mixed-use building in the town of Uherské 
Hradiště. It includes parking and office spaces, retail shops, and a coffee shop. The building is 
situated in a mildly sloping terrain near the town centre. It is a three-storey detached building with 
partial basement. The floor plan was created by joining several different-sized rectangles together. 
The mixed-use building is based on foundation pads and slabs. It is roofed with a warm flat roof and, 
above the first floor, with a green roof. The building consists of a cast-in-place reinforced concrete 
frame with columns and beams. The floor structure is composed of prestressed hollow core slabs. 
The external wall of the above-ground floors is made of hollow clay blocks and the basement 
external wall is made of permanent formwork. The wall of the lift shaft is built from reinforced 
concrete and the staircase is composed of precast reinforced concrete slabs. The external walls 
are insulated with contact thermal insulation system and in some parts there is timber cladding – 
ventilated façade with thermal insulation from glass wool. The thermal insulation of the basement 
and of the plinth is made of extruded polystyrene. The object is divided into several functional 
zones. On the ground floor there is a coffee shop, a copy shop, a stationery shop, and a bakery. On 
the first and second floors there are office spaces. In the basement there are technical facilities 
only. The main entrance of the object is from the northwest part of the plot. There the entrance to 
the car park is also located, situated to the northwest and southwest side of the plot. Bicycle 
stands and a place for recycling is also located there. Around the object there is a pavement from 
which there is wheelchair access to all of the functional zones. 

KEYWORDS  
Mixed-use building, new building, reinforced concrete frame, office space, coffee shop, retail shop, 
car park, partial basement, foundation pad, foundation slab, permanent formwork, hollow clay 
blocks, prestressed hollow core slabs, reinforced concrete columns, green roof, warm flat roof, roof 
drain, suspended ceiling, window well, canopies, underfloor heating   
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ÚVOD 
 

Zadáním mé diplomové práce bylo zpracování určené části projektové dokumentace pro 
provádění stavby s téměř nulovou spotřebou energie s názvem "Polyfunkční dům v Uherském 
Hradišti". Cílem práce bylo vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a 
nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně osazení objektu do 
terénu s respektováním okolní zástavby a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části 
a příloh podle pokynů vedoucího práce. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do mírně 
svažitého terénu na pozemku nedaleko centra města. Je samostatně stojící, částečně podsklepený 
a má 3 nadzemní podlaží. Půdorys vznikl spojením několika různě velkých obdélníků. Polyfunkční dům 
je založen na základových patkách a deskách. Je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, nad 2. 
NP vegetační. Objekt je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem se sloupy a průvlaky, stropní 
konstrukce je z dutinových předpjatých panelů. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo 
z broušených cihelných bloků, suterénní obvodové zdivo je ze ztraceného bednění. Stěna výtahové 
šachty je železobetonová, schodiště je z prefabrikovaných železobetonových panelů. Obvodové 
stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a na některých částech je použita 
provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem. 

 Objekt je rozdělen do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy centrum, 
papírnictví a pekárna. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory. V suterénu je pouze technické 
zázemí. Na pozemku je dále navrženo parkování pro zaměstnance i návštěvníky. 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části, z nichž jako první část tvoří Hlavní textová 
část diplomové práce. Dále je práce rozdělena na jednotlivé přílohy ve složkách. Ve složce č. 1 jsou 
umístěny Přípravné a studijní práce, složka č. 2 obsahuje C – Situační výkresy. Složka č. 3 obsahuje 
D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, ve složka č. 4 se nachází D.1.2 – Stavebně-konstrukční 
řešení. Ve složce č. 5 je umístěno D.1.3 – Požárně-bezpečnostní řešení a ve složce č. 6 se nachází 
posouzení z pohledu stavební fyziky. 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Název stavby 
 

Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 
 
b) Místo stavby 
 

Obec:    Uherské Hradiště [592005] 
Katastrální území:  Uherské Hradiště [772844] 
Parcelní číslo pozemku: 1344/1 

 
c) Předmět projektové dokumentace  

 
Nová stavba, polyfunkční využití – obchod a společné stravování, administrativa. 

 
A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 
Bc. Lucie Kopecká 

Kostelany nad Moravou 311, 686 01 Kostelany nad Moravou 
 
A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 
Bc. Lucie Kopecká 
Kostelany nad Moravou 311, 686 01 Kostelany nad Moravou 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

SO01 – Polyfunkční dům 
SO02 – Zpevněné plochy pro chodníky 
SO03 – Zpevněné plochy pro parkování kol 
SO04 – Parkoviště, napojení na místní komunikaci 
SO05 – Plocha pro kontejnery a komunální odpad 
SO06 – Okapový chodník 
SO07 – Přípojka vodovodu 
SO08 – Přípojka plynovodu 
SO09 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO10 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO11 – Přípojka silnoproudu – nízké napětí 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

- Požadavky investora 
- Katastrální mapa obce Uherské Hradiště 
- Územní plán obce Uherské Hradiště 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Mapa inženýrských sítí 
- Platné ČSN, EN, zákony a vyhlášky  
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 
Novostavba polyfunkčního domu je situována v obci Uherské Hradiště [592005] na 

parcele č. 1344/1 katastrálního území Uherské Hradiště [772844], nachází se na 
zastavitelném území dle územního plánu z roku 2011. Stavební pozemek se nachází na 
severozápadní straně obce Uherské Hradiště.  

Okolními parcelami jsou p. č. 2226, 1338/1, 1338/2, 1339, 1343, 1344/3, 1345 a 1658. 
Vjezd na pozemek je orientován ze severozápadní strany pozemku od místní komunikace 
(parc. č. 1311/2) – ulice 28. října, napojenou na silnici 1. třídy (parc. č. 647/1).  

Pozemek se mírně svažuje směrem k příjezdové komunikaci. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 
Území je vymezeno parcelou 1344/1 katastrálního území Uherské Hradiště. Jedná 

se o nezastavěné území, pozemek je rovinatý.  
Dle platného územního plánu (vydaného 09/2011) města Uherské Hradiště je území 

určeno jako zastavitelné a plocha je zařazena do plochy smíšené obytné městské, u které 
je přípustné využití občanské vybavenosti a staveb pro maloobchod.  

Na pozemku nejsou žádná věcná břemena a pozemek se nenachází v CHKO. Na 
pozemku není evidováno BPEJ, tudíž nebude nutné odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. 

 
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, 

 
Nejsou známy podmínky dotčených orgánů. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 

Nebyly provedeny žádné typy průzkumů. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
 

Není nutná žádná ochrana území podle jiných právních předpisů. 
 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém, v poddolovaném ani nijak ohroženém území. 
 

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

 



Stavba není umístěna v památkové zóně a není situována v záplavovém území. 
Realizací stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky, odtokové 
poměry v území se nezmění. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 
Žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.  

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 

Na pozemku není evidováno BPEJ, tudíž nebude nutné odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

Na pozemku bude vybudován samostatný sjezd na pozemek. Objekt bude napojen 
ze severozápadní strany pozemku na místní komunikaci – ulice 28. října (parc. č. 1311/2) – 
ulice 28. října, napojenou na silnici 1. třídy (parc. č. 647/1), procházející obcí Uherské 
Hradiště. Místní komunikace je obousměrná, asfaltová, šířky 6 m. Po obou stranách 
komunikace jsou umístěny chodníky ze zámkové dlažby, šířky 2 m. Samostatný sjezd 
bude ze zatravňovacích dlaždic, šířky 8 m.  

Na řešeném pozemku se budou nacházet parkovací stání pro osobní a lehká 
užitková vozidla. V přední části jsou situovány parkovací stání pro zásobování a zákazníky 
včetně stání pro invalidy. V místě za závorou jsou navrženy parkovací stání pro 
zaměstnance včetně parkovacích stání pro invalidy. Všechny parkovací stání jsou 
navrženy v normových velikostech. Řešení rozhledového trojúhelníku je vypracované dle 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 

K navrhované stavbě je navržen od místní komunikace jeden hlavní a zároveň 
bezbariérový přístup. Kolem stavby bude vybudován bezbariérový chodník, ze kterého 
bude přístup jak od místní komunikace, tak i z řešeného parkoviště. 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek – 
přípojka vodovodu, kanalizace splaškové, plynovodu a silnoproudu – NN. Dešťová voda ze 
střech a zpevněných ploch bude svedena přes retenční nádrž do vsakovacích bloků na 
pozemku. 

Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která stanovuje 
obecně technické požadavky na stavby pro užívání osob s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace. 

Objekt bude také vybaven vzduchotechnickým systémem s rekuperací, který zaručí 
jak tepelnou pohodu v daných částech budov, čistý vzduch, tak i efektivní využití 
odpadního tepla a tím minimalizování potřeby energie pro větrání a vytápění.  

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

 
Realizace stavby není vázána na žádné další stavby. 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, 

 
Tab. 1 Výpis pozemků, na kterých se stavba umisťuje 

PARC. Č. VLASTNÍK VÝMĚRA (m2) DRUH POZEMKU 

1344/1 INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

6431 Ostatní plocha 

 
seznam sousedních pozemků,  

 
Tab. 2 Výpis sousedních pozemků 



PARC. Č. VLASTNÍK VÝMĚRA (m2) DRUH POZEMKU 

2226 Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

4437 Zastavěná 
plocha a nádvoří 

1338/1 Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

516 Ostatní plocha 

1338/2 INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

99 Ostatní plocha 

1339 Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

536 Ostatní plocha 

1343 Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

624 Ostatní plocha 

1344/3 Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

578 Ostatní plocha 

1658 INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

219 Ostatní plocha 

1345 INVESTOSTAV s.r.o., Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 

694 Zahrada 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
 

Na pozemcích 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; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
Jedná se o novou stavbu. 

 
b) účel užívání stavby, 

 
Jedná se o polyfunkční dům s využitím: obchod a společné stravování, 

administrativa. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 
Nejsou požadovány žádné výjimky pro technické požadavky. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 

Nejsou známy podmínky dotčených orgánů. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 

Není vyžadována ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
 



g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

 
SO01 – POLYFUNKČNÍ DŮM 

 
Zastavěná plocha:     742,50 m2 

 
Obestavěný prostor (dle ČSN 73 4055): 8210,17 m3 

  Z toho obchod a společné stravování: 2969,96 m3 
Z toho administrativa:   4785,67 m3 

 
Užitná plocha:    1715,02 m2   

 
Počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 5 

  Kavárna:     261,22 m2 
  Papírnictví:     113,04 m2 
  Copy centrum:    92,30 m2 
  Pekárna:    63,39 m2 
  Kanceláře:    906,28 m2 
 

Počet uživatelů (dle evakuace): 
Kavárna:    145 osob 
Papírnictví:    35 osob 
Copy centrum:    28 osob 
Pekárna:    34 osob 
Kanceláře:    153 osob 

 
Počet podlaží:    4  

  Z toho podzemní podlaží:   1 
Z toho nadzemní podlaží:   3 

 
Počet parkovacích stání pro zákazníky: 51 

  Z toho stání pro invalidy:   3 
  Z toho stání pro zásobování (LU):  4 
 

Počet parkovacích stání pro zaměstnance: 23 
Z toho stání pro invalidy:   2 

  Z toho stání pro zásobování (LU):  2 
 
SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO CHODNÍKY 
 
  Šířka chodníku kolem objektu:  1,5 m 
  Šířka chodníku od komunikace k objektu: 4,25 m 
  Šířka chodníku před kavárnou:  5,0 m 
  Plocha zpevněných ploch (bet. dlažba): 259,5 m2 
 
SO03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ KOL 
 

Šířka chodníku kolem objektu:  3,5 m 
Plocha zpevněných ploch (bet. dlažba): 24,5 m2 
 

SO04 – PARKOVIŠTĚ, NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI 
 

Šířka sjezdu/komunikace:  8,0 m 
Plocha zpevněných ploch (zatravňov. dl.): 2257 m2 

 
SO05 – PLOCHA PRO KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 



Plocha zpevněných ploch (zatravňov. dl.): 25,0 m2 
 

SO06 – OKAPOVÝ CHODNÍK 
 

Šířka chodníku:    0,75 m 
Plocha chodníku (prané říční kamenivo.): 26,0 m2 

 
h) 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., 

 
Plocha odvodňované plochy střech:   943 m2 

Z toho střecha nad 2. NP (štěrk):   512 m2 
Z toho střecha nad 3. NP (vegetace):  431 m2 

 
Plocha odvodňované zpevněné plochy na pozemku: 2566 m2  

Z toho chodníky (betonová dlažba):  284 m2 
Z toho parkování (zatravňovací dlažba):  2282 m2 

 
Dešťová voda bude z každé střechy odvedena pomocí 2 střešních vpustí DN100 

(celkem 6 vpustí) do retenční nádrže. Odvodnění zpevněných ploch je pomocí vsakování a 
štěrbinového liniového žlabu v místech, kam jsou plochy svahovány. Dešťová voda ze 
střech a zpevněných ploch bude svedena přes retenční nádrž do vsakovacích bloků na 
pozemku. Vzhledem k návrhu vsakování na pozemku je nutné předem zpracovat 
hydrogeologický průzkum.  

Množství odváděných dešťových vod ze střech je 9,8 l/s, ze zpevněných ploch 8,2 
l/s. Celkové množství odváděných dešťových vod je 18 l/s. 

Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude likvidován v místě způsobem 
obvyklým – odvozem specializovanou firmou na základě vyhlášky obce. Maximální 
produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jsou uvedeny v bodě B.8 a). 

Energetická náročnost budovy je uvedena v příloze projektové dokumentace – 
složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  Duben 2021 
Předpokládaný termín dokončení stavby: Duben 2023 
 
1. etapa – přípravná 

- vytyčení stavby, sejmutí ornice, zřízení odběrných míst inženýrských sítí, zpevnění 
ploch, zřízení staveniště 
 

2. etapa – hlavní 
- stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí 
 

3. etapa – dokončovací 
- dokončení stavby, zpevnění ploch, terénní úpravy, výsadba okrasných dřevin 

 
j) orientační náklady stavby. 

 
Orientační náklady na stavbu (bez DPH): 

 
- Administrativa:                            4785,67 m3 x 7095 Kč/m3 =  33 954 330 Kč 
- Obchod a společné stravování:                 969,96 m3 x 6210 Kč/m3 =  18 433 455 Kč 
- Zpevněné plochy:                            2565 m2 x 878 Kč/m2 =  2 252 070 Kč 
 
Celkové odhadované náklady na stavbu (bez DPH) činí:                           54 639 855 Kč 

 



Tyto náklady pokryjí stavební výdaje na stavbu, zároveň je třeba přičíst náklady na 
technické vybavení. 

 
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 
Řešený pozemek se nachází nedaleko centra města. Převážně jsou zde umístěny 

bytové domy. V blízkosti pozemku se nachází velkoobchod, mateřská škola, garáže a 
několik maloobchodů. Místní komunikace, na kterou je pozemek napojen se dále napojuje 
na silnici I. třídy, proto je zde dobrá dopravní dostupnost. Tato lokalita je už v delší 
docházkové vzdálenosti od centra města, kde se nachází většina stravovacích zařízení, 
proto je zde vhodné umístění pekárny a kavárny pro trávení volného času například po 
zaměstnance, kteří v dané lokalitě pracují. Vhodné umístění papírnictví a copy centra je 
zde kvůli hlavnímu záměru, a to vybudování kancelářských prostor pro projekční stavební 
firmy a s tím spojené maloobchody. 

Záměrem postavit polyfunkční dům v Uherském Hradišti bylo navýšení 
kancelářských prostor a prostor pro maloobchod. Zejména by měly kancelářské prostory 
využívat projekční stavební firmy. Objekt by měl navíc plnit funkci stravovací. Součástí 
záměru je vybudování dostatečného počtu parkovacích míst na řešeném pozemku, 
oddělené pro zákazníky a zaměstnance. 

Dle platného územního plánu (vydaného 09/2011) města Uherské Hradiště je území 
určeno jako zastavitelné a plocha je zařazena do plochy smíšené obytné městské, u které 
je přípustné využití občanské vybavenosti a staveb pro maloobchod.  

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
Objekt je rozdělen do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy 

centrum, papírnictví a pekárna. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory. V suterénu 
je pouze technické zázemí. 

V 1. NP se nachází hlavní vstup do objektu pro administrativní a stravovací část 
objektu. Vedlejší vstupy do jednotlivých prodejen budou zvlášť. Je také řešen i vedlejší 
vstup do 1. NP pro zaměstnance.  

V 1. NP je situována větší kavárna, pekárna, papírnictví a copy centrum. Obchody 
mají své sklady a společné zázemí pro zaměstnance. Kavárna má své vlastní zázemí pro 
zaměstnance a hygienické prostory oddělené pro zaměstnance a hosty.  

Ve 2. NP a 3. NP jsou navrženy kancelářské prostory rozděleny do 3 bloků. Každý 
blok má kromě kanceláří archiv, ředitelnu, zasedací místnost, denní místnost a hygienické 
prostory. 

Fasádní barva je použita čistě bílá, na sokl se použije dekorační omítka barvy šedé. 
Na části budovy je použit světlý dřevěný fasádní obklad ze smrkového dřeva.  

 
B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 
Jedná se o nevýrobní objekt. 

 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 
K navrhované stavbě je navržen od místní komunikace jeden hlavní a zároveň 

bezbariérový přístup. Kolem stavby bude vybudován bezbariérový chodník, ze kterého 
bude přístup jak od místní komunikace, tak i z řešeného parkoviště. 

V 1. NP je situována kavárna a dále maloobchody, které jsou plně dostupné pro 
osoby na vozíku. Výtah je též navržen jako bezbariérový. V kancelářích v nadzemních 
podlažích je také vstup navržen jako bezbariérový. V kavárně a kancelářích jsou situovány i 
toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 



Navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o technických požadavcích na stavby. Objekt je navržen tak, aby umožňoval 
bezpečné a trvalé užívání stavby. Během užívání stavby budou dodržovány všechny 
příslušné legislativní předpisy. 

 
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 
a) stavební řešení, 

 
SO01 – POLYFUNKČNÍ DŮM 
 

Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. Je 
založen na základových patkách a deskách. Má 2 druhy zastřešení, 2. NP je zastřešeno 
jednoplášťovou plochou střechou a částečně nad ním pokračuje 3. NP, které je 
zastřešeno jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Půdorys vznikl spojením 
několika různě velkých obdélníků. Rozsah a provedení jednotlivých konstrukcí je zřejmý 
z výkresové části této dokumentace. 

 
SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO CHODNÍKY + 
SO03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ KOL + 
SO04 – PARKOVIŠTĚ, NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI + 
SO05 – PLOCHA PRO KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 

Polyfunkční dům a pozemek, na němž bude stavba umístěna, bude napojen na 
místní komunikaci novým samostatným sjezdem. Sjezd bude vytvořen betonovými 
nájezdovými silničními obrubníky a dále na něj bude navazovat nová příjezdová komunikace a 
zpevněné plochy. Vedle objektu je navrženo parkování viz B.2.1 g). 

 
b) konstrukční a materiálové řešení, 

 
SO01 – POLYFUNKČNÍ DŮM 
 

Navrhovaný objekt je navržen jako čtyřpodlažní, z toho 3 podlaží jsou nadzemní a 
část objektu je částečně podsklepena. 2. NP je zastřešeno jednoplášťovou plochou 
střechou a částečně nad ním pokračuje 3. NP, které je zastřešeno jednoplášťovou 
plochou vegetační střechou. Půdorys vznikl spojením několika různě velkých obdélníků. 

Založení objektu je pomocí železobetonových základových patek u nepodsklepené 
části objektu a železobetonové základové desky u podsklepené části.  

Objekt je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem se sloupy 300x300 mm, 
průvlaky výšky 500 mm a stropy z dutinových předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm 
s betonovou zálivkou tl. 50 mm. Schodiště je z prefabrikovaných železobetonových 
panelů. Obvodové zdivo nadzemních podlaží a atik je navrženo z broušených cihelných 
bloků 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Ze stejného zdiva jsou i schodišťové stěny. 
Obvodové zdivo v suterénu ze ztraceného bednění Best tl. 300 mm. Přizdívky v suterénu 
jsou ze ztraceného bednění Best tl. 150 mm. Nenosné příčky jsou z cihelných bloků 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry. Stěna výtahové šachty je železobetonová. Obvodové 
stěny jsou zatepleny izolantem z čedičové vlny tl. 200 mm a na některých částech fasády 
obložena dřevěným obkladem – provětrávaná fasáda s izolací ze skelné vlny tl. 200 mm. 
Tepelná izolace suterénu a soklu je z extrudovaného polystyrenu tl. 180 mm. V objektu 
jsou dále navrženy instalační předstěny a šachty ze sádrových protipožárních desek 
s ocelovou konstrukcí. Nad vchody jsou navrženy celoskleněné zavěšené markýzy 
s nerez táhly. 



 Konstrukční výška všech pater je 3750 mm. Světlá výška 1. PP je 3,3 m, 1. NP je 2,75 
m + 0,5 m podhled, světlá výška 2. a 3. NP je 2,85 m + 0,5 m podhled. Podhledy jsou 
z protipožárních desek. V suterénu a ve větších místnostech, jako je kavárna a kancelář 
ve 2. NP budou bez podhledů kvůli ponechání větší světlé výšky. 

 
SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO CHODNÍKY + 
SO03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ KOL + 
SO04 – PARKOVIŠTĚ, NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI + 
SO05 – PLOCHA PRO KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 
 

Zpevněné plochy pro chodníky a pro parkování kol budou z betonové dlažby. 
Zpevněné plochy pro parkoviště, napojení na místní komunikaci a plochy pro kontejnery a 
komunální odpad budou ze zatravňovací dlažby. Skladby jsou uvedeny v příloze D.1.1.11 – 
Výpis skladeb. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
 

Navržené konstrukce a jejich dimenze zajišťují, aby zatížení působící na stavbu 
v průběhu její životnosti neměly za následek její zřícení, větší stupeň přetvoření nebo 
poškození technického vybavení stavby v důsledků většího přetvoření konstrukcí.  

Výztuž v železobetonových konstrukcích dle statického posouzení, které není 
součástí tohoto projektu. 

 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
a) technické řešení, 

 
Zdravotně-technické instalace 

 Vnitřní rozvody jsou navrženy z HDPE trubek, spojované polyfúzním svařováním. 
Potrubí bude opatřeno ochrannou izolací. 
 Zařizovací předměty: záchodové mísy budou závěsné. U umyvadel a dřezů budou 
stojánkové směšovací baterie. 
 

Vytápění 
Vytápění je zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním. Hlavní zdrojem tepla pro 

vytápění a také pro přípravu TV budou 2 plynové kondenzační kotle (2x 45 kW) umístěné 
v technické místnosti v suterénu, s odkouřením nad střechu. Dále budou v technické 
místnosti 2 akumulační zásobníky pro TV (2x 750 l). Vytápění je řešeno v příloze 
projektové dokumentace – složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 
 Vzduchotechnika 

V objektu je navržena vzduchotechnická jednotka (9000 m3/h, 2600 kW), která je 
umístěna v místnosti vzduchotechniky v suterénu. Rozvody potrubí jsou vedeny v podhledu. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení. 

V suterénu v technické místnosti jsou umístěny 2 plynové kondenzační kotle (2x 45 
kW) a 2 skumulační zásobníky pro TV (2x 750 l). Vytápění je řešeno v příloze projektové 
dokumentace – složka č. 6 – Stavební fyzika. 

Dále je v suterénu v místnosti vzduchotechniky umístěna vzduchotechnická 
jednotka (9000 m3/h, 2600 kW). 

Připojení na technickou infrastrukturu je řešeno v bodě B.3. 
 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Požárně-bezpečnostní řešení je doloženo k projektové dokumentaci jako příloha – 
složka č. 5 – D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení. 

 



B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

Úspora energie a tepelná ochrana jsou doloženy k projektové dokumentaci jako 
příloha – složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Větrání většiny místností je zajištěno přirozeně, tedy okny. Pouze úklidové 
místnosti, hygienické prostory, archivy a sklad s místností vzduchotechniky v suterénu budou 
větrány uměle. V objektu je navržena vzduchotechnická jednotka pro nucené větrání. 

Všechny užitkové místností mají zajištěno denní osvětlení přirozeně okny. Intenzita 
umělého osvětlení bude instalována tak, aby vyhovovala platným normám. 

Všechny místnosti v objektu v nadzemních podlažích mají zajištěno vytápění na hodnoty 
dané platnými normami. Vytápění je zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním. Hlavní 
zdrojem tepla pro vytápění a také pro přípravu TV budou 2 plynové kondenzační kotle (2x 45 
kW) umístěné v technické místnosti v suterénu, s odkouřením nad střechu. Dále budou 
v technické místnosti 2 akumulační zásobníky pro TV (2x 750 l).  

Osvětlení, akustika a vytápění jsou řešeny v příloze projektové dokumentace – 
složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajišťovat 

žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky prováděné stavby, ani 
po jejím dokončení. Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které 
byly dotčeny stavbou, uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené 
výkopem budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny. Výkopy budou řádně 
zhutněny. Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o 
ochraně životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení 
životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v 
důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. 

 
B.2.11  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 
Dle orientační mapy radonového indexu podloží se pozemek nachází v oblasti se 

žádným radonovým rizikem. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 

Namáhání bludnými proudy se u stavby nepředpokládá. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 

Území není seizmicky aktivní a namáhání technickou seizmicitou se nepředpokládá. 
 

d) ochrana před hlukem, 
 

Žádná zvláštní opatření proti hluku nejsou navržena. 
 

e) protipovodňová opatření, 
 

Objekt se nenachází v povodňové zóně, a proto nejsou navržena protipovodňová opatření. 
 
 



f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Nejsou známy žádné další účinky na stavbu. 
 
 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
 

Novostavba bude napojena na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek: 
SO07 – přípojka vodovodu, SO08 – přípojka plynovodu, SO09 – přípojka splaškové 
kanalizace, SO10 – přípojka dešťové kanalizace a SO11 – přípojka silnoproudu – NN. Bude 
nutné provedení pneumatického zemního protlaku pod místní komunikací pro vodovod a 
vedení NN. Poloha tras veřejné infrastruktury vzhledem ke stavebnímu pozemku je zřejmá 
z výkresové části předložené projektové dokumentace – složka č. 2 – C Situační výkresy. 

Dešťová voda bude z každé střechy odvedena pomocí 2 střešních vpustí DN100 
(celkem 6 vpustí) do retenční nádrže. Odvodnění zpevněných ploch je pomocí vsakování a 
štěrbinového liniového žlabu v místech, kam jsou plochy svahovány. Dešťová voda ze 
střech a zpevněných ploch bude svedena přes retenční nádrž do vsakovacích bloků na 
pozemku.  

Množství odváděných dešťových vod ze střech je 9,8 l/s, ze zpevněných ploch 8,2 
l/s. Celkové množství odváděných dešťových vod je 18 l/s. 

 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

Všechny přípojky jsou řešeny jako podzemní. Všechny jsou uloženy v chráničkách a 
dostatečně označeny, aby nedošlo k jejich poškození. Výpočet dimenze potrubí není 
součástí tohoto projektu. 

 
SO07 – PŘÍPOJKA VODOVODU 
- délka přípojky vody:  16,6 m 
- materiál přípojky vody:  LDPE 
- vodoměrná šachta:  plastová, průměr 1,2 m 
 
SO08 – PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
- délka přípojky plynu:  3,5 m 
- materiál přípojky plynu:  STL-PE 
- hlavní uzávěr plynu:  skříň 600x600x300 mm, na řešeném pozemku 
 
SO09 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
- délka přípojky kanalizace:  7,3 m 
- dimenze přípojky kanalizace: PVC-KG 
- revizní šachta 
 
SO10 – PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
- dimenze potrubí dešť. kanalizace: PVC-KG, v chráničce 
- retenční nádrž:   samonosná, objem 26000 l, d/š/v=7,0/2,5/2,55 m 
- vsakovací bloky:   blok d/š/v=0,8/0,8/0,32 m, celkem 130 ks 
 
SO11 – PŘÍPOJKA SILNOPROUDU – NN 
- délka přípojky silnoproudu:  20,7 m 
- elektroměrná skříň:  na řešeném pozemku před objektem 

 
 
 
 



B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 
K navrhované stavbě je navržen od místní komunikace jeden hlavní a zároveň 

bezbariérový přístup. Kolem stavby bude vybudován bezbariérový chodník, ze kterého 
bude přístup jak od místní komunikace, tak i z řešeného parkoviště. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 
Na pozemku bude vybudován samostatný sjezd na pozemek. Objekt bude napojen 

ze severozápadní strany pozemku na místní komunikaci – ulice 28. října (parc. č. 1311/2) 
napojenou na silnici 1. třídy (parc. č. 647/1), procházející obcí Uherské Hradiště. Místní 
komunikace je obousměrná, asfaltová, šířky 6 m. Po obou stranách komunikace jsou 
umístěny chodníky ze zámkové dlažby, šířky 2 m. Samostatný sjezd bude ze 
zatravňovacích dlaždic, šířky 8 m.  

 
c) doprava v klidu, 
 

Vedle objektu se budou nacházet parkovací stání pro osobní a lehká užitková 
vozidla. V přední části budou situovány parkovací stání pro zásobování a zákazníky včetně 
stání pro invalidy. V místě za závorou jsou navrženy parkovací stání pro zaměstnance 
včetně parkovacích stání pro invalidy. Všechny parkovací stání jsou navrženy 
v normových velikostech. 

 
d) pěší a cyklistické stezky. 

 
Pěší ani cyklistické stezky se v daném projektu neřeší. 

 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy, 
 

Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky projektové 
dokumentace a aby přirozeně navazovaly na okolní terén. Na pozemku se po dokončení 
stavby plánuje výsadba okrasných dřevin. Ornice se rozprostře po celém pozemku. 

 
b) použité vegetační prvky, 

 
Vegetační prvky se v daném projektu neřeší. 

 
c) biotechnická opatření. 

 
Biotechnická opatření se v daném projektu neřeší. 

 
 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

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

Stavba během provozu, ale i výstavby, bude mít minimální vliv na životní prostředí.  
 
Ovzduší 
 V objektu jsou navrženy kondenzační plynové kotle pro přípravu TUV a otopné vody, 
akumulační zásobníky pro TV a dále bude v objektu provozována vzduchotechnika. Bude 



tedy dodáno závazné stanovisko od odboru Životního prostředí. V rámci objektu nejsou 
vyvíjeny žádné škodliviny, případně silně odorické látky; vliv na ovzduší je tedy minimální. 
 
Hluk 

Stavba svým charakterem nebude nijak narušovat hlukové poměry v dané lokalitě. 
Jedná se o funkci polyfunkční – obchodní prostory, stravování a administrativní činnost 
v denních pracovních hodinách. Stavba dle svého využití nebude produkovat žádný 
neočekávaný nebo nadlimitní hluk. 
 
Voda 

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena přes retenční nádrž do 
vsakovacích bloků na pozemku. Vzhledem k návrhu vsakování na pozemku je nutné 
předem zpracovat hydrogeologický průzkum. 
 
Odpady 

Stavba je odkanalizována do splaškové kanalizace a odpady budou tříděny a 
skladovány na určeném místě a odváženy na skládku. 
 
Půda 

Pozemek, který je pro stavbu objektu určen, je v současné době jako zatravněná 
plocha. Na pozemku nejsou žádná věcná břemena a pozemek se nenachází v CHKO. Na 
pozemku se nyní nachází několik stromů, které není potřeba kácet. Je možno vysazení i 
nových stromů. Sejmutá vrstva ornice v tloušťce 250 mm bude skladována na pozemku. 
Po dokončení prací bude tato zemina rozprostřena na pozemku. 
 

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

 
Stavba nemá negativní vliv na faunu ani fóru. Na pozemku se nevyskytují památné 

stromy, dřeviny ani chráněné rostliny či živočichové. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 

Stavba svým užíváním nemá vliv na území v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

 
Tento bod se v daném projektu neřeší. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 
Tento bod se v daném projektu neřeší. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 
 

Tento bod se v daném projektu neřeší. 
 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 
 
 
 



B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Při výstavbě objektu bude v rámci ochrany obyvatelstva stavební pozemek oplocen 
minimální výškou oplocení 1,8 m. Při návrhu a realizaci stavby budou dodrženy náležitosti 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na 
stavby. 

Stavba nijak neohrožuje zdraví osob ani okolní stavby. Základní požadavky na 
ochranu obyvatelstva jsou splněny. 

 
 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

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

Plocha odvodňované plochy střech:   943 m2 
Z toho střecha nad 2. NP (štěrk):   512 m2 
Z toho střecha nad 3. NP (vegetace):  431 m2 

 
Plocha odvodňované zpevněné plochy na pozemku: 2566 m2  

Z toho chodníky (betonová dlažba):  284 m2 
Z toho parkování (zatravňovací dlažba):  2282 m2 

 
Dešťová voda bude ze střech odvedena pomocí střešních vpustí do retenční 

nádrže. Odvodnění zpevněných ploch je pomocí vsakování a štěrbinového liniového žlabu 
v místech, kam jsou plochy svahovány. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude 
svedena přes retenční nádrž do vsakovacích bloků na pozemku. Vzhledem k návrhu 
vsakování na pozemku je nutné předem zpracovat hydrogeologický průzkum.  

Množství odváděných dešťových vod ze střech je 9,8 l/s, ze zpevněných ploch 8,2 
l/s. Celkové množství odváděných dešťových vod je 18 l/s. 

 
b) odvodnění staveniště, 

 
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, 

nepředpokládá se jejich odvádění. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Staveniště je napojeno na stávající infrastrukturu bez nutnosti úprav. Pro užívání 
stavby bude nutné provedení pneumatického zemního protlaku pod místní komunikací 
pro vodovod a vedení NN. Stávající inženýrské sítě – kanalizace DN300, vodovod DN300, 
plynovod a vedení NN. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 
Provádění stavby má běžný vliv na okolní stavby a pozemky za předpokladu 

dodržení hygienických limitů hlučnosti, prašnosti a zajištění úklidu příjezdových 
komunikací. 

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

 
Staveniště bude oploceno v případě potřeby mobilním oplocením na ocelových 

sloupcích s drátěným pletivem. Na oplocení budou umístěny výstražné tabulky „Zákaz 
vstupu‘‘ a „Nebezpečí úrazu‘‘. Příjezd na staveniště bude přes uzamykatelnou bránu 
v oplocení. Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou navrhovány. 

 



f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 

Staveniště bude dočasně oploceno při realizaci stavby. Další dočasné záběry jiných 
pozemků nejsou požadovány. 
 

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, 
 

Při provádění stavby nebudou vznikat toxické odpady. Investor je povinen se všemi 
vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a doložit doklady o způsobu jejich 
likvidace.  

Odpad na staveništi bude tříděn podle zařazení v katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhl. 
MŽP 93/2016 Sb. a dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

 
Tab. 3 Výpis druhů odpadů a způsob jejich likvidace 

 
Během realizace bude eliminována prašnost vznikající stavebními pracemi přesunem 

materiálu a také pohybem stavebních mechanismů. Eliminace bude prováděna např. 
kropením vodou. 

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

 
Sejmutá vrstva ornice v tloušťce 250 mm bude skladována na pozemku. Po 

dokončení prací bude tato zemina rozprostřena na pozemku. Zemina odtěžená při výkopu 
základů bude také uskladněna na pozemku investora a dále použita k dosypání pod 
stavební konstrukce, pod podkladní beton nebo bude využita při terénních úpravách. Její 
přebytek bude odvezen na skládku.  
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Při realizaci stavby nebude docházet k negativnímu vlivu na životní prostředí. 
Stavba bude prováděna šetrně k životnímu prostředí. Při výstavbě je nutné dodržet limity 
hlučnosti a prašnosti požadované hygienickými předpisy. Odpadní vody ze stavby musí 
být před případným vypouštěním do kanalizace patřičně naředěny a nesmí obsahovat 

Kód druhu 
odpadu 

Název druh odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírový a lepenkový obal Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 

17 02 01 Dřevo Skládka 

17 02 02 Sklo Skládka 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

17 04 11 Kabely Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Skládka 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice  
obsahující nebezpečné látky 

Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 



zdraví škodlivé látky. Odpady budou tříděny, uskladněny na určeném místě a dále 
odváženy, zpracovány, tříděny oprávněnou osobou. Odpady budou zařazeny dle postupu 
uvedeného v Katalogu odpadů. Dopravní prostředky budou při odjezdu očištěny, aby se 
snížila míra znečištění komunikací. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Práce budou vykonávány v souladu s normami a vyhláškami:  
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho další 

změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
 

Všichni pracovníci budou při jednotlivých pracích proškoleni, vybaveni potřebnými 
ochrannými pomůckami a seznámeni s pravidly BOZP. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Pro tuto stavbu se úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb neřeší. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 

Stavba se nebude provádět za provozu. Opatření proti účinkům vlivu vnějšího 
prostředí se budou provádět při betonáži – zakrývání, vlhčení. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

Dělení výstavby na etapy a dílčí termíny jsou uvedeny v bodě B.2.1 i). 
 
 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
  

Dešťová voda bude z každé střechy odvedena pomocí 2 střešních vpustí DN100 
(celkem 6 vpustí) do retenční nádrže. Odvodnění zpevněných ploch je pomocí vsakování a 
štěrbinového liniového žlabu v místech, kam jsou plochy svahovány. 

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena přes retenční nádrž do 
vsakovacích bloků na pozemku. Vzhledem k návrhu vsakování na pozemku je nutné 
předem zpracovat hydrogeologický průzkum.  

Množství odváděných dešťových vod ze střech je 9,8 l/s, ze zpevněných ploch 8,2 
l/s. Celkové množství odváděných dešťových vod je 18 l/s. 
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D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

a) Architektonické řešení 
 

Navržený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený a má 3 nadzemní 
podlaží. Je založen na základových patkách a deskách. Má 2 druhy zastřešení, 2. NP je 
zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou a částečně nad ním pokračuje 3. NP, které je 
zastřešeno jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Půdorys vznikl spojením několika 
různě velkých obdélníků.  

Objekt je rozdělen do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy 
centrum, papírnictví a pekárna. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory. V suterénu je 
pouze technické zázemí. 

 
b) Výtvarné řešení 

 
Fasádní barva je použita čistě bílá, na sokl se použije dekorační omítka barvy šedé. 

Na části budovy je použit světlý dřevěný fasádní obklad ze smrkového dřeva. Výplně otvorů 
budou v barvě modrošedé. 

 
c) Materiálové řešení 

 
 Zemní práce 

Před započetím stavebních prací bude na pozemku sejmuta ornice v tloušťce 250 
mm a bude skladována na pozemku stavby, po dokončení prací bude tato zemina 
rozprostřena na pozemku. Dále budou provedeny výkopové práce pro následné provádění 
základových konstrukcí. 

 
 Základové konstrukce 

Založení objektu je pomocí železobetonových základových patek u nepodsklepené 
části objektu a železobetonové základové desky u podsklepené části. Bude použitý beton 
C25/30, výztuž v železobetonových konstrukcích dle statického posouzení, které není 
součástí tohoto projektu. Hydroizolace je řešena ve 2 vrstvách: spodní asfaltový pás 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o tloušťce 4 mm a vrchní asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové fólie kašírovanou skleněnými vlákny o tloušťce 4 mm. 

 
 Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém je kombinovaný. Součástí železobetonového monolitického skeletu 
jsou sloupy o rozměru 300x300 mm z betonu C40/50. Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
a atik je navrženo z broušených cihelných bloků 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Ze 
stejného zdiva jsou i schodišťové stěny. Obvodové zdivo v suterénu ze ztraceného bednění 
Best tl. 300 mm. Stěna výtahové šachty je železobetonová. 

Obvodové stěny jsou zatepleny izolantem z čedičové vlny tl. 200 mm a na některých 
částech fasády obložena dřevěným obkladem – provětrávaná fasáda s izolací ze skelné vlny 
tl. 200 mm. Tepelná izolace suterénu a soklu je z extrudovaného polystyrenu tl. 180 mm.  

 
 Svislé nenosné konstrukce 

Přizdívky v suterénu jsou ze ztraceného bednění Best tl. 150 mm. Nenosné příčky 
jsou z cihelných bloků 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. V objektu jsou dále navrženy 
instalační předstěny a šachty ze sádrových protipožárních desek s ocelovou konstrukcí. 

V hygienických prostorách je navržen WC dělící systém z HPL panelů – viz příloha 
D.1.1.12 - Výpis prvků.  

 
 
 



 Vodorovné nosné konstrukce 
Součástí železobetonového monolitického skeletu jsou průvlaky o rozměru 

300x500 mm. Železobetonové průvlaky budou sloužit současně jako překlady otvorů 
v obvodové stěně. Na průvlaky jsou položeny dutinové předpjaté panely Spiroll tl. 200 mm 
s betonovou zálivkou tl. 50 mm.  

 
 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 2. NP je navržena jako jednoplášťová plochá vegetační 
střecha. Spádová vrstva je tvořená spádovými klíny z tepelné izolace min. tloušťky 20 mm, 
zateplení střechy je pomocí tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tloušťky 2x100 
mm, hydroizolace je ze 2 asfaltových pásů, drenážní vrstva je z profilové nopové fólie, na 
které je izolace z čedičové vlny, extenzivní minerální substrát a rozchodníkový koberec. 

Střešní konstrukce nad 3. NP je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
Spádová vrstva je tvořena také spádovými klíny z tepelné izolace min. tloušťky 20 mm, 
zateplení střechy je pomocí tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tloušťky 2x120 
mm, hydroizolace je ze 2 asfaltových pásů a ochranná vrstva je navržena z praného říčního 
kameniva. 

Hydroizolační vrstvy jsou na obou střechách stejné, jedná se o spodní asfaltový 
samolepicí pás s nosnou vložkou ze sklenění tkaniny o tloušťce 3 mm a vrchní asfaltový pás 
s aditivy proti prorůstání kořenů a s vložkou z PE rohož o tloušťce 5,3 mm. 

Nad vchody jsou navrženy celoskleněné zavěšené markýzy s nerez táhly – viz 
příloha D.1.1.12 - Výpis prvků. 

Na střechách jsou navrženy střešní vpusti, pojistné přepady a bezpečnostní 
záchytný systém – viz příloha D.1.1.12 - Výpis prvků. 

 
 Schodiště 

Schodiště je v objektu navrženo z prefabrikovaných železobetonových panelů. 
Schodišťová ramena budou uložena na podestě a mezipodestě. Pro uložení schodišťových 
bloků budou použity schodišťové systémové prvky proti kročejovému zvuku – mezi 
nástupním schodišťovým ramenem a základovou desku typ B, mezi schodišťovým ramenem 
a podestou typ F a mez schodišťovým ramenem/podestou a schodišťovou stěnou typ L. 

Na schodišti bude použito schodišťové nerezové kulaté madlo – viz příloha D.1.1.12 - 
Výpis prvků. 

 
 Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů budou dřevohliníkové s protihlukovým trojsklem. Vstupní 
dveře a dveře mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožární – v suterénu ocelové, 
v nadzemních podlažích dřevohliníkové s izolačním bezpečnostním dvojsklem s ochrannou 
fólií proti rozsypání. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné, osazené do obložkových 
zárubní. 

 
 Komínové konstrukce 

Pro odvod spalin je navržen nerezový třívrstvý komínový systém s nerezovou 
vložkou, tepelnou izolací a vnějším designovým opláštěním. Vnitřní vložka ocelová, vnější 
plášť z pozinkované oceli s povrchovou úpravou komaxit – barva černá. Tepelná izolace 
minerální tl. 50 mm. Vnitřní průměr komínu 200 mm, vnější průměr 300 mm. Nadstřešní část 
provedena pomocí protidešťové manžety, ukončení nad střechou kónickou komínovou 
hlavou s protidešťovým krytem. 

 
 Omítky 

Vnitřní omítky budou ze 3 vrstev. Přednástřik – podkladní vrstva omítky tloušťky 2 
mm, jádrová omítka tloušťky 10 mm a jemná štuková vápenocementová omítka tloušťky 3 
mm. Vnější omítka bude silikátová Cemix tloušťky 2 mm a na sokl bude použita tenkovrstvá 
střednězrnná mozaiková omítka Weber-pas marmolit tloušťky 2 mm.   

 
 
 
 



d) Dispoziční a provozní řešení 
 

Objekt je rozdělen do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy 
centrum, papírnictví a pekárna. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory.  
Hlavní vchod do objektu pro kavárnu a kancelářské prostory je ze severozápadní strany 
pozemku. Vstupuje se do hlavní haly, ze které je vstup do kavárny a na schodiště. Součást 
kavárny je bar a dětský koutek. Z hlavní místnosti je vstup na WC mužů a žen, a dále na 
chodbu pro zaměstnance, ze které je možný vstup pro zaměstnance na jihovýchodní stranu 
pozemku. Z chodby je přístup do úklidové místnosti, skladu a šatny zaměstnanců spojená 
s WC.  

Další 2 vchody do objektu jsou opět ze severozápadní strany pozemku. Jeden 
vchod je do copy centra, ze kterého je přístup do skladu a dále na chodbu, která je společná 
pro zaměstnance copy centra, papírnictví a pekárny. Druhý vchod je do papírnictví, ze 
kterého je přístup do skladu a na společnou zaměstnaneckou chodbu. Čtvrtý vchod do 
budovy je ze severovýchodní strany pozemku a to do pekárny. Z ní je přístup do skladu a 
dále na společnou chodbu, ze které je možný vstup pro zaměstnance na jihovýchodní stranu 
pozemku. Z chodby je vstup do úklidové místnosti, rozdělených šaten a WC pro 
zaměstnance a dále do denní místnosti. 

Schodiště propojuje všechny podlaží. V suterénu se nachází chodba, místnost 
vzduchotechniky, úklidová místnost s WC, sklad a technická místnost. 

Ze schodů je v 2. NP přístup do 2 rozdělených kancelářských prostor. Vstup do 
kanceláře A je do haly, z ní je vstup do zasedací místnosti, úklidové místnosti, WC invalidů a 
open space kanceláře. Z kanceláře je přístup do ředitelny, archivu, WC mužů a žen a do 
denní místnosti. Kancelář B má halu, ze které vede vstup do archivu, ředitelny a dále na 
chodbu. Z chodby je vstup na WC invalidů, do zasedací místnosti, 2 kanceláří, WC mužů a 
žen a do denní místnosti. 

Ze schodů je v 3. NP přístup do kancelářských prostor C. Vstup je do chodby. Z ní je 
vstup do 5 jednotlivých kanceláří, zasedací místnosti, ředitelny, archivu, úklidové místnosti, 
WC mužů a žen a do denní místnosti. 

Konstrukční výška všech pater je 3750 mm. Světlá výška 1. PP je 3,3 m, 1. NP je 2,75 
m + 0,5 m podhled, světlá výška 2. a 3. NP je 2,85 m + 0,5 m podhled. Podhledy jsou 
z protipožárních desek. V suterénu a ve větších místnostech, jako je kavárna a kancelář ve 
2. NP budou bez podhledů kvůli ponechání větší světlé výšky. 

 
e) Bezbariérové užívání stavby 

 
K navrhované stavbě je navržen od místní komunikace jeden hlavní a zároveň 

bezbariérový přístup. Kolem stavby bude vybudován bezbariérový chodník, ze kterého bude 
přístup jak od místní komunikace, tak i z řešeného parkoviště. 

V 1. NP je situována kavárna a dále maloobchody, které jsou plně dostupné pro 
osoby na vozíku. Výtah je též navržen jako bezbariérový. V kancelářích v nadzemních 
podlažích je také vstup navržen jako bezbariérový. V kavárně a kancelářích jsou situovány i 
toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Navrženo dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na řešeném pozemku se budou nacházet parkovací stání pro osobní a lehká 
užitková vozidla. V přední části jsou situovány parkovací stání pro zásobování a zákazníky 
včetně stání pro invalidy. V místě za závorou jsou navrženy parkovací stání pro 
zaměstnance včetně parkovacích stání pro invalidy. Všechny parkovací stání jsou navrženy 
v normových velikostech. 

 
f) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
Všechny inženýrské sítě budou napojeny na stávající vedení pod místní komunikací. 

Při návrhu budou dodrženy limitní hodnoty vzájemné vzdálenosti vedení při souběžném 
vedení tras nebo křížení. Bude nutné provedení pneumatického zemního protlaku pod místní 
komunikací pro vodovod a vedení NN. 

Polohy jednotlivých vedení jsou zakresleny v koordinační situaci. 



g) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace 
 

Stavební fyzika je řešena jako samostatná část projektové dokumentace – viz 
složka č. 6 – Stavební fyzika. 

 



ZÁVĚR 
 

Výsledná diplomové práce splňuje stanovené zadání a cíle. Postupem diplomové práce bylo 
vytvoření prvotních návrhů, tedy studií, tak aby stavba nenarušovala a zapadala tak architektonicky 
a urbanisticky do dané lokality a také splnila podmínky stanovené regulacemi. Dále bylo nutné 
vyřešit dispozice objektu. Dalším postupem práce bylo vytvoření všech náležitostí pro projektovou 
dokumentaci ve stupni pro provedení stavby.  

Díky této práci jsem se zdokonalila v projektování, rozšířila jsem si obzor v oblasti stavebních 
materiálů, konstrukcí a navrhování. V průběhu vytváření projektové dokumentace došlo k menším 
dispozičním úpravám z estetických důvodů. 

Diplomová práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby dle platných norem, předpisů a vyhlášek České republiky. Výstupem diplomové 
práce je tedy projektová dokumentace pro stavbu polyfunkčního domu v obci Uherské Hradiště, a to 
výkresová dokumentace včetně textových částí, výpočtů, výpisů skladeb a materiálů, tepelně 
technického posouzení a požárně bezpečnostního řešení.  
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