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Abstrakt 
Volně stojící polyfunkční budova v Opavě. Suterén objektu určen pro parkování 

osobních automobilů obyvatel domu. První a druhé nadzemní podlaží řešeno jako 

cykloprodejna. Třetí, čtvrté a páté nadzemní podlaží navrženo jako byty různého typu 

a velikosti, určeny pro trvalé bydlení. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou 

střešní konstrukcí.  

  
Klíčová slova 
polyfunkční budova, cykloprodejna, suterénní garáže, plochá střecha, terasa, 

mezonetový byt  

  
  
  
Abstract 
A freestanding multi-functional building in Opava. Basement of the object designed 

for parking cars of the residents. First and second floor designed as a bike shop. 

Third, fourth and fifth floor designed as flats of different types and sizes, determined 

for permanent housing. The object is covered by single-layer roof.  

  
Keywords 

multi-functional building, bike shop, basement garage, flat roof, terrace, duplex 

apartment  
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a) Identifikace stavby 

Charakter stavby: Novostavba volně stojící polyfunkční budovy v Opavě. 

Suterén objektu určen pro parkování osobních 

automobilů obyvatel domu. První a druhé nadzemní 

podlaží řešeno jako cykloprodejna. Třetí, čtvrté a páté 

nadzemní podlaží navrženo jako byty různého typu a 

velikosti, určeny pro trvalé bydlení. Objekt je zastřešen 

plochou jednoplášťovou střešní konstrukcí. 

Místo stavby: ulice Těšínská, město Opava, kraj Moravskoslezský, 

katastrální území Opava – Předměstí [711578], parcelní 

číslo 2722/6 

Zpracovatel práce: Bc. Jiří Černín 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 

Pozemek, na kterém je řešený objekt umístěn, je majetkem společnosti 

PARÁDA Tertia a.s., a dle zápisu v katastru nemovitostí je využíván jako dráha. Na 

pozemku se také v současnosti nacházejí uhelné sklady, společnosti Ridera.  

 

umístění stavby: parcela č. 2722/6, k.ú. Opava-Předměstí 
 vlastnické právo – PARÁDA Tertia a.s. 
 výměra 23 924 m2 
 druh pozemku – ostatní plocha 
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sousední parcely: 

- parcela č. 752/61, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Lidl Česká republika v.o.s. 
- výměra 460 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2719/1, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Lidl Česká republika v.o.s. 
- výměra 3 351 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 

 
- parcela č. 2722/1, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – MORSEVA, spol. s r.o. 
- výměra 934 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/3, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – MORSEVA, spol. s r.o. 
- výměra 752 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/5, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Tesco Stres ČR a.s. 
- výměra 5 333 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/9, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – EURO-STATION s.r.o. 
- výměra 537 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/38, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – PARÁDA Tertia a.s. 
- výměra 162 m2 
- druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
 
- parcela č. 2722/39, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – EURO-STATION s.r.o. 
- výměra 163 m2 
- druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
 
- parcela č. 2722/73, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – EURO-STATION s.r.o. 
- výměra 340 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- parcela č. 2722/74, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – EURO-STATION s.r.o. 
- výměra 118 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/75, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – PARÁDA Tertia a.s. 
- výměra 174 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/76, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – PARÁDA Tertia a.s. 
- výměra 311 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/78, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Česká republika 
- výměra 182 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/79, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – PARÁDA Teria a.s. 
- výměra 90m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 
 
- parcela č. 2722/80, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – PARÁDA Tertia a.s. 
- výměra 77 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 

 
- parcela č. 2722/109, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Tesco Stres ČR a.s. 
- výměra 37 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 

 
- parcela č. 2722/110, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – Statutární město Opava 
- výměra 72 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha 

 
- parcela č. 2722/115, k.ú. Opava-Předměstí 
- vlastnické právo – České dráhy, a.s. 
- výměra 3 998 m2 
- druh pozemku – ostatní plocha
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Kanalizace dešťová: Bude vybudována nová přípojka k městské dešťové 

kanalizaci 

Kanalizace splašková: Bude vybudována nová přípojka k městské splaškové 

kanalizaci 

Vodovod: Bude vybudována nová přípojka jak pro domovní rozvod, 

tak pro vnější požární hydrant 

Plyn: Objekt nebude připojen k plynovodní síti  

Elektrifikace: Budou vybudovány dvě nové elektrické přípojky, na sobě 

nezávislé 

Doprava: Parkovací a komunikační plochy na řešeném pozemku 

budou připojeny k veřejné komunikaci pomoci dvou 

stávajících vjezdů 

Sdělovací vedení: Bude vybudována nová přípojka ke sdělovacímu vedení 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při stavbě bude dodržena vyhláška č 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby v platném znění. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
případně územně plánovací informace u staveb 

Na dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zpracovány 

do návrhu polyfunkčního domu a řešený objekt je v souladu s platným územním 

plánem. 
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g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího polyfunkčního domu, který 

negativně neovlivní okolní zástavbu. Výstavba objektu není podmíněna žádnou jinou 

výstavbou. Pro pohyb techniky a strojů budou využity stávající komunikační plochy 

na pozemku. Celý stavební pozemek bude oplocen, aby bylo zabráněno vstupu 

nepovolaných osob. V souvislosti s výstavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 

hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí stavby a rovněž zvýšenou dopravní 

zátěž na příjezdových komunikacích. Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je 

provedení navržených přípojek inženýrských sítí. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení výstavby bude ihned po vydání stavebního povolení, předání a 

převzetí staveniště k realizaci. Termín dokončení se předpokládá do dvou let od 

zahájení výstavby. Tento termín je pouze orientační a bude upřesněn investorem 

(stavebníkem). Při výkopových pracích musí být zemina patřičně zapažena, aby bylo 

zabráněno jejímu sesuvu, není předpoklad výskytu podzemní vody, stavební jáma 

však musí mít zajištěn odvod srážkových vod. Vnější zpevněné parkovací a 

komunikační plochy budou realizovány až v závěru stavebních prací v rámci 

terénních úprav. 

 

i) Statistické údaje 

 Zastavěná plocha polyfunkčního domu     809,54 m2 

 Obestavěný prostor        16 995,16 m3 

 Plocha garážových stání        707,67 m2 

 Počet garážových stání + pro osoby s OSPO    18 + 1 

 Plocha prodejny včetně příslušenství      1 202,87 m2 

 Plocha bytů          1 559,86 m2 

 Plocha střešních teras        39,95 m2 

 Plocha nevyužité střešní konstrukce      769,59 m2 

 Plocha vnějších parkovacích stání vč. komunikací 
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 Počet vnějších stání + pro osoby s OSPO     38 + 3 m2 

 Počet bytových jednotek        11 

 Maximální výška atiky nad upraveným terénem            19,02 m 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek, na němž je stavba situována, se nachází v zastavěné zóně 

v jihovýchodní části města. Staveniště je rovinné, bez stávajících staveb, 

inženýrských sítí a ochranných pásem. Je předpoklad jednoduchých základových 

poměrů, ve štěrkovém podloží. Staveniště se nenachází na poddolovaném, 

sesuvném ani v záplavovém území. Přístup a příjezd na staveniště je snadný i 

pro nákladní automobily ze silnice I. třídy č. 11, z ulice Těšínská. 

Nebyl proveden radonový průzkum, na základě znalostí místních 

podmínek a výsledků radonových průzkumů okolních pozemků (střední radonové 

riziko), bude pro tuto stavbu použita příslušná ochrana proti radonu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

Objekt je navržen jako budova s jedním podzemním podlažím a pěti 

nadzemními podlažími, zastřešen plochou střešní konstrukcí. Suterén bude 

využíván jako hromadné garáže, pro parkování osobních automobilů obyvatel 

domu. První dvě nadzemní podlaží jsou navržena jako cykloprodejna se servisní 

zónou a skladovacími prostory. Další tři nadzemní podlaží budou využívána jako 

bytové jednotky s byty různých typů a velikostí. 

Navržené řešení nabízí hlavní příjezdy na pozemek na severovýchodní 

hranici parcely. Příjezdy jsou oddělené, zvlášť je navržen příjezd pro zákazníky a 

zásobování cykloprodejny, zvlášť pak příjezd pro trvalé obyvatele domu jak 

k suterénním garážím, tak k hlavnímu vstupu do bytové části, který se nachází na 

jižní straně objektu. Hlavní vstup do cykloprodejny se nachází na severní straně 

objektu, příjezd pro zásobování na západní straně objektu a dále pak zadní vstup 

do servisní části cykloprodejny se nachází na jižní straně domu, s tímto vstupem 

je také počítáno jako přístup zákazníka cykloprodejny ke zkušební trati za 

domem, skrze servisní zónu, kde mu bude kolo seřízeno. 
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Celá stavba je na první pohled navržena jako ležící kvádr, s postupným 

ustupováním některých jeho částí  spolu se zvyšujícími se podlažími. Tomu 

odpovídá i barevné řešení fasády v několika odstínech šedi, jehož účelem je 

rozbít velkou stěnovou plochu a opticky podpořit prostorové členění domu. 

Na pozemku v bezprostředním okolí objektu jsou navržena parkovací stání 

pro osobní automobily, na severní straně pro zákazníky prodejny, na jižní straně 

jako doplňkové parkovací stání pro obyvatele domu, popř. pro pracovníky 

prodejny. 

Na jihozápadní straně pozemku je počítáno s provedením zkušební terénní 

cyklotrati. Ve zbylé části pozemku směrem k jihu je pak předpoklad vytvoření 

klidové a odpočinkové části hlavně pro obyvatele domu, kde je předpoklad 

vybudování parku, s dětským hřištěm, pískovištěm a malým oploceným 

sportovním hřištěm. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 

Celý objekt je řešen jako podélný konstrukční systém. Hlavní nosný systém 

suterénu, prvního a druhého nadzemního podlaží tvoří prefabrikovaný 

železobetonový skelet, se ztužujícím železobetonovým monolitickým 

schodišťovým jádrem. Nosný systém třetího, čtvrtého a pátého nadzemního 

podlaží tvoří obvodové a podélné vnitřní nosné zdivo z cihelných tvárnic 

porotherm, ztuženo pod a v úrovni stropní konstrukce železobetonovými 

ztužujícími věnci. 

Základové konstrukce jsou pod nosnými sloupy jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické patky, v části, kde se nachází hlavní schodiště, spolu 

s výtahovou šachtou, tvoří základové konstrukce monolitická železobetonová 

deska s výškovým odstupňováním dle rozměrových požadavků konstrukce 

výtahu. Základové konstrukce obvodových stěn suterénu, které slouží jako 

opěrné stěny, jsou navrženy jako železobetonové pasy.  

Stavba je izolována proti zemní vlhkosti dvojicí natavených asfaltových 

pásů z SBS modifikovaných asfaltů, viz. skladby konstrukcí. 
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Vyzdívky mezi prvky skeletu jsou z cihelných tvárnic Porotherm, kategorie 

P+D, na maltu Porotherm TM. 

Obvodové stěny 3. – 5. NP jsou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 

36,5 P+D, P15, tl. 365mm a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

s použitím minerální vaty Rockwool tl. 140 mm, s povrchovou úpravou silikátovou 

fasádní hmotou Weber.  

Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny také z tvárnic Porotherm 36,5 P+D, P15, 

tl. 365 mm na zdící maltu Porotherm TM. Dělící stěny mezi jednotlivými byty, 

které nemají nosný charakter, jsou navrženy z tvárnic Porotherm 30 P+D AKU, tl. 

300 mm, vyzděných na zdící maltu Porotherm TM. Příčky jsou také zděné 

z tvárnic Porotherm 14 P+D na zdící maltu Porotherm TM, tl. 140 mm. 

Stropní konstrukce jsou řešeny použitím předpjatých dutinových panelů 

stropního systému Stropsystem společnosti Goldbeck prefabeton, které jsou 

dodávány přímo na míru. Nad suterénem, prvním a druhým nadz. podlažím jsou 

tyto stropní panely ukládány na prefabrikované železobetonové průvlaky, nad 3. – 

5. nadz. podlažím jsou tyto panely ukládány na ztužující železobetonový věnec. 

Vnitřní omítky jsou složeny z jádrové vrstvy a vrchní štukové vrstvy. 

Podhledové konstrukce jsou všude, s výjimkou hlavního schodišťového 

jádra, navrženy jako obklad ze sádrokartonových desek, upevněných do 

zavěšeného kovového roštu. 

Hlavní schodiště, sloužící pouze pro obyvatele bytové části domu a 

vedoucí až do suterénu, je navrženo jako monolitické železobetonové, s použitím 

systémových prvků Schöck Tronsole pro přerušení akustických mostů mezi 

železobetonovým schodištěm a železobetonovými stěnami a stropními 

konstrukcemi schodišťového jádra. Hlavní schodiště v části prodejny, sloužící 

zákazníkům, je navrženo také jako železobetonová monolitická konstrukce, 

rovněž s použitím prvků Schöck Tronsole. Interní schodiště prodejny, sloužící 

pouze pro pracovníky prodejny, spojující servisní zónu se zadním výstupem, 

s chodbou, zázemím a provozy v druhém nadzemním podlaží, je navrženo jako 

samostatná ocelová konstrukce. Bytové schodiště v mezonetových bytech ve 

čtvrtém nadzemním podlaží, je řešeno jako samostatná dřevěná konstrukce. 
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Okna i vstupní dveře jsou zasklena izolačním trojsklem bez stanovené 

požární odolnosti, rám oken je plastový, rám vstupních dveří do bytové části je 

hliníkový, rám vstupních dveří do prodejny je plastový, v části vjezdového a 

výjezdového otvoru v suterénu je navržena rolovací hliníková mříž. 

Konstrukční výška suterénu je 3,1 m, konstrukční výška prvního a druhého 

nadzemního podlaží je 3,75 m, konstrukční výška třetího, čtvrtého a pátého 

nadzemního podlaží je 3,25 m. Světlá výška v suterénu je 2,7 m, v 1. a 2. NP je 

3,0 m, ve 3. – 5. NP  je 2,60 m. 

Vnější zpevněné plochy v místech parkovacích stání a chodníku pro pěší, 

popř. cyklisty, jsou z betonové zámkové dlažby, kladené do stěrkopískového 

souvrství, v místech komunikačních ploch, určených pro pojezd osobních 

automobilů, jsou navrženy z asfaltového betonu a celkového souvrství dle typu 

konstrukce. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Při napojení objektu na dopravní infrastrukturu budou využity oba stávající 

vjezdy na pozemek ze silnice I. třídy, č. 11, z ulice Těšínská. Jeden vjezd bude 

sloužit pouze pro zákazníky a zásobování prodejny, druhý vjezd bude naopak 

sloužit pouze pro obyvatele domu. 

Objekt nebude napojen na rozvody plynovodu, jinak je nutno nově 

vybudovat všechny ostatní přípojky technické infrastruktury (nízké napětí, 

vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, sdělovací vedení). 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném území 

Suterén objektu je navržen pro parkování osobních automobilů trvalých 

obyvatelů domu, v suterénu se nachází 18 parkovacích stání + 1 parkovací stání 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Do těchto prostor ovšem 

z hlediska požární bezpečnosti nesmí vjíždět automobily na plynná paliva. Další 
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dodatkové parkovací plochy, určeny pro obyvatele domu jsou navrženy jako 

vnější zpevněné plochy na jeho jižní straně, kde se nachází dalších 18 

parkovacích stání + 1 zvětšené parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Před cykloprodejnou jsou navržena parkovací 

stání pro zákazníky prodejny, zde se nachází 20 klasických parkovacích stání + 2 

zvětšená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba se nenachází na poddolovaném, sesuvném, ani v záplavovém 

území. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Po dobu výstavby objektu nedojde k výraznému zhoršení životního 

prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých 

stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být 

dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních 

materiálů – dřevo, betonová drť, zdící materiál,  asfaltové lepenky, obaly od barev 

apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

Stavba polyfunkčního domu pak během svého provozu nebude mít žádný 

negativní vliv na životní prostředí. Odpad z provozu objektu bude tříděn, ukládán 

do, kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn odbornou firmou, 

která zajišťuje likvidaci  domovního a komunálního odpadu v místě stavby dle 

okolních zvyklostí. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Napojení chodníku na příjezdovou komunikaci bude v určitých místech 

provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 30 mm, aby byl 

umožněn pohyb osob na vozíčku nebo kočárků bez výraznějších problémů a bez 

pomoci dalších osob. Průjezd hlavním vstupem až do výtahu musí být rovněž 
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řešen tak, aby nezpůsoboval schodkové výškové rozdíly větší než 20 mm. 

Rozměry výtahové šachty jsou navrženy tak, aby byla bezproblémově umožněna 

přeprava osob na vozíčku do bytových prostor, popř. do prostor suterénních 

garáží. Všechny byty, s výjimkou dvou mezonetových bytů ve 4NP jsou řešeny 

jako bezbariérové, v případě zájmu právě o tento mezonetový byt osobou 

s omezenou schopností pohybu a orientace, musí být svislá přeprava takovýchto 

osob v rámci tohoto bytu řešena v konkrétním případě nějakým doplňkovým 

zařízením. 

Hlavní vstup do prodejny je také řešen jako bezbariérový, ovšem vzhledem 

k charakteru zaměření prodejny na cyklistické výrobky, není předpokládána 

vysoká návštěvnost osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, proto 

není řešen výtah pro tyto zákazníky i v rámci prodejny z prvního do druhého 

nadzemního podlaží. To ale neznamená, že prodejna není uzpůsobena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci přízemí je pohyb po 

prodejně naprosto bezbariérový, proto musí být veškeré možné nabízené zboží, 

sloužící převážně osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, umístěno 

ve spodním patře prodejny. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

Nebyl proveden radonový průzkum. Na základě znalostí místních 

podmínek a výsledků radonových průzkumů okolních pozemků (střední radonové 

riziko), je pro tuto stavbu použita příslušná ochrana proti radonu. Dle 

geologických podmínek v okolí stavby je předpokládáno založení objektu ve 

štěrkovém podloží, třída F1, symbol MG, konzistence tuhá. Není předpokládán 

výskyt podzemní vody. 

 

i) Údaje o podkladech o vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Výšková úroveň prvního nadzemního podlaží, tedy 0,000, odpovídá 

nadmořské výšce +250,100 BpV. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

SO01 – polyfunkční dům 

SO02 – příjezdové plochy do suterénních garáží + opěrné stěny 

SO03 – zpevněné plochy parkovacích a komunikačních ploch 

SO04 – vodovodní přípojka 

SO05 – přípojka dešťové kanalizace 

SO06 – přípojka splaškové kanalizace 

SO07 – primární elektrická přípojka vedení NN 

SO08 – sekundární elektrická přípojka vedení NN 

SO09 – zkušební terénní dráha 

SO10 – zpevněné plochy v parku 

SO11 – sadové úpravy parku 

SO12 – dětské hřiště 

SO13 – sportovní hřiště 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

Po dobu výstavby RD nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních 

činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být 

dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních 

materiálů – dřevo, betonová drť, zdící materiál,  asfaltové lepenky, obaly od barev 

apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 
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Stavba polyfunkčního domu pak během svého provozu nebude mít žádný 

negativní vliv na životní prostředí. Odpad z provozu objektu bude tříděn, ukládán 

do, kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn odbornou firmou, 

která zajišťuje likvidaci  domovního a komunálního odpadu v místě stavby dle 

okolních zvyklostí. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 

č.326/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet nebyl předmětem zadání diplomové práce, přiložen je pouze 

předběžný návrh rozměrů sloupu, průvlaku a základové patky. 

Svislé zatížení je přenášeno nosnými stěnami přes průvlaky do sloupů a dále 

až do základových patek na základovou spáru. Pro zachycení vodorovných sil je 

navrženo monolitické železobetonové ztužující schodišťové jádro na celou výšku 

objektu. 

 

3. Požární bezpečnost 

Viz část F.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V suterénních prostorech hromadných garáží musí být instalovány 

vzduchotechnické jednotky pro odvod znečištěného vzduchu z objektu. Díky tomuto 

větrání je primárně počítáno s vysoušením parkovacích ploch, ovšem jako pojistné 

musí být provedeno odvodnění podlahovou vpusti přes odlučovač lehkých kapalin, 

převážně benzínu, nafty a oleje do dešťové kanalizace. 

V prostorech prodejny jsou v prvním podlaží navrženy sociální místnosti 

odděleně pro mužský i ženský personál. V druhém podlaží jsou pak navrženy šatny a 

umývárny pro pracovníky, rovněž denní místnost s kuchyňskou linkou se základním 

vybavením a malou kuchyňkou v administrativní části provozu. 

Každý byt má v závislosti na své velikosti navržen počet a velikost sociálních 

prostor. 

Likvidace odpadních vod dešťových ze střechy bude zajištěna odvodem do 

městské dešťové kanalizace. Likvidace odpadních vod splaškových bude zajištěna 

odvodem do městské splaškové kanalizace. Stavba má navrženou povlakovou 

hydroizolaci ze dvou celoplošně natavených asfaltových pásů z SBS modifikovaného 

asfaltu proti zemní vlhkosti a radonu.  

Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a 

vytápění s regulací tepla pomocí termostatických čidel a regulátorů. Vytápění celého 

objektu je uvažováno jako elektrické, takže nedojde k žádnému vypouštění spalin do 

ovzduší. 

Obálka objektu je kompletně zateplena a pro výplně otvorů je použito trojsklo, 

aby bylo co nejvíce zabráněno tepelným ztrátám. 

Jižní fasáda objektu je osazena hliníkovými slunolamy, aby bylo v letních 

obdobích zabráněno nadměrným tepelným ziskům a následnému přehřívání uvnitř 

objektů. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 

schodišti musí mít výšku madla nejméně 1 m a musí být dále provedena v souladu 
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s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 

vodorovné mezery max. 180 mm, mezera mezi vodorovnou průchodnou plochou a 

zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nebude širší než 120 mm. 

Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy 

nebude širší než 50 mm. Jak terasová zábradlí, tak i zábradlí, umístěna před 

francouzskými okny, musí být v částech, kde jsou umístěny vodorovné prvky 

zábradlí, osazena skleněnou deskou z tvrzeného skla, aby bylo zabráněno malému 

dítěti dostat se přes toto zábradlí právě po těchto vodorovných prvcích. 

Výtah není konstruován jako evakuační, při případném vzniku a následné 

detekci požáru pomoci EPS, nebo jen při obyčejném vypnutí proudu, sjede kabina 

bezpečně do nejnižšího užitného podlaží, tedy do 1S. 

Z důvodu dispozičního řešení suterénních garáží jako uzavřených, musí být 

v tomto suterénu instalováno požární odvětrání, napojené na elektronickou požární 

signalizaci, je doporučena instalace této EPS také alespoň do prostor prodejny a 

také do komunikačních prostor hlavního schodiště a opatřit tyto prostory tlačítkovými 

hlásiči. Hlavní schodiště je také hodnoceno jako chráněná úniková cesta typu B, 

proto musí být zajištěno přetlakové větrání těchto prostor, je předpokládáno umístění 

vzduchotechnické jednotky na střeše objektu a přivedení přetlakového vzduchu skrze 

instalační šachtu do těchto komunikačních prostor. V návaznosti na to musí být pod 

stropní konstrukcí nejvyššího podlaží umístěny klapky, které umožní únik vzduchu při 

dosažení požadovaného přetlaku. Celý prostor hlavního schodiště musí být dále 

vybaven nouzovým osvětlením, a zajištěna jeho minimální doba svícení. Vše viz. 

F.1.3.1 technická zpráva požární bezpečnosti. Podrobnější řešení nebylo 

požadováno v rámci zadání diplomové práce. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba se nenachází v průmyslové oblasti, okolní hluk je srovnatelný 

s běžným městským prostředím. Jako částečná ochrana proti hluku od nedalekého 

vlakového nádraží, je počítáno s výsadbou stromoví okolo tohoto pozemku. 

Hlavní vnitřní schodiště, stejně jako schodiště v prodejně z 1NP do 2 NP, je 

izolováno od okolních konstrukcí použitím systémových prvků Tronsole, společnosti 

Schöck. 
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Podlahové konstrukce jsou navrženy jako plovoucí s použitím kročejové 

izolace společnosti Rockwool, a musí být provedeny tak, aby byly pružně odděleny 

také od okolních stěn jednotlivých místností. 

Jako mezi-bytové stěny je navrženo zdivo z tvárnic Porotherm 30 P+D AKU se 

zvýšenými zvukoizolačními schopnostmi. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, především odpadní potrubí bude 

obaleno měkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

V rámci celé obálky budovy je navržena tepelná izolace, stejně tak možné 

tepelné mosty jsou řešeny tak, aby pokud možno docházelo k minimálním tepelným 

ztrátám. 

Jako zasklení okenních a dveřních otvorů je navrženo izolační trojsklo. 

Na jižní fasádě jsou navrženy slunolamy, aby v létě chránily interiér proti 

nadměrným tepelným ziskům, naopak v zimě, kdy je slunce níž nad horizontem, 

nebylo bráněno průniku slunečních paprsků do interiéru. 

Údaje o splnění požadavků z hlediska tepelné techniky a energetická 

náročnost budovy jsou součástí části D – Tepelně technické posouzení. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Napojení chodníku na příjezdovou komunikaci bude v určitých místech 

provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 30 mm, aby byl umožněn 

pohyb osob na vozíčku nebo kočárků bez výraznějších problémů a bez pomoci 

dalších osob. Průjezd hlavním vstupem až do výtahu musí být rovněž řešen tak, aby 

nezpůsoboval schodkové výškové rozdíly větší než 20 mm. Rozměry výtahové 

šachty jsou navrženy tak, aby byla bezproblémově umožněna přeprava osob na 

vozíčku do bytových prostor, popř. do prostor suterénních garáží. Všechny byty, 

s výjimkou dvou mezonetových bytů ve 4NP jsou řešeny jako bezbariérové, 

v případě zájmu právě o tento mezonetový byt osobou s omezenou schopností 
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pohybu a orientace, musí být svislá přeprava takovýchto osob v rámci tohoto bytu 

řešena v konkrétním případě nějakým doplňkovým zařízením. 

Hlavní vstup do prodejny je také řešen jako bezbariérový, ovšem vzhledem 

k charakteru zaměření prodejny na cyklistické výrobky, není předpokládána vysoká 

návštěvnost osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, proto není řešen 

výtah pro tyto zákazníky i v rámci prodejny z prvního do druhého nadzemního 

podlaží. To ale neznamená, že prodejna není uzpůsobena pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V rámci přízemí je pohyb po prodejně naprosto 

bezbariérový, proto musí být veškeré možné nabízené zboží, sloužící převážně 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, umístěno ve spodním patře 

prodejny. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Izolace stavby proti vodě obsahuje více než jednu vrstvu celistvé povlakové 

hydroizolace z celoplošně natavených asfaltových pásů z SBS modifikovaného 

asfaltu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy tak, aby také bylo zabráněno 

prostupu radonu z podloží. 

Dále na stavbu není předpokládán žádný škodlivý vliv vnějšího prostředí, jako 

je agresivní spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod., stavba se rovněž nenachází v záplavovém území. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na zdraví, nebo život okolního 

obyvatelstva. Stavba rovněž neřeší požadavky ochrany civilního obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

Kanalizace dešťová: Bude vybudována nová přípojka k městské dešťové 

kanalizaci 
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Kanalizace splašková: Bude vybudována nová přípojka k městské splaškové 

kanalizaci 

Vodovod: Bude vybudována nová přípojka jak pro domovní rozvod, 

tak pro vnější požární hydrant 

Plyn: Objekt nebude připojen k plynovodní síti  

Elektrifikace: Budou vybudovány dvě nové elektrické přípojky, na sobě 

nezávislé 

Doprava: Parkovací a komunikační plochy na řešeném pozemku 

budou připojeny k veřejné komunikaci pomoci dvou 

stávajících vjezdů 

Sdělovací vedení: Bude vybudována nová přípojka ke sdělovacímu vedení 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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