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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro objekt budovy 

křesťanského centra. Budova je určena pro bohoslužebné účely, ale i volnočasové 

aktivity. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Hlavní části budovy jsou: 

hlavní sál pro bohoslužby, klubovny, malý sál, prostory pro čajovnu a bytová jednotka 

pro pastora. Půdorysný tvar budovy je ve tvaru písmene „V“ a svým architektonickým 

návrhem výrazněji nevyčnívá z okolní zástavby. Objekt je zasazen do mírně svažitého 

terénu, který tvoří kontrast s opačně stoupající plochou střechou nad hlavním sálem.  

  

Klíčová slova 
sakrální stavba, plochá střecha, monolitický železobetonový systém, systém KM beta, 

částečné podsklepení, vazníková střecha, zateplená fasáda  

  

  

  

Abstract 
The aim of this master thesis is to prepare the project documentation for a building of a 

Christian centre. The building is designed for liturgical purposes, but also leisure 

activities and consists of two floors and a partial basement. The main parts of the 

building: Main hall for worship services, group of rooms for activities, small hall, tea 

room and a dwelling unit for the pastor. The floor plan of the building is shaped like the 

letter „V“, and the architectural design of the building does not interfere with the 

landscape. The building is set in slightly sloping terrain which forms a contrast with the 

opposite rising flat roof over the main hall.  

  

Keywords 
religious building, flat roof, reinforced concrete system, KM Beta system, partial 

basement, roof truss, insulated facade  
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Úvod 

 
Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh novostavby budovy křesťanského centra 

v Novém Jičíně. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a částečným 

podsklepením. Nosný systém objektu je zvolen jako kombinace monolitických 

železobetonových konstrukcí s vápenopískovými bloky. Zastřešení objektu je z dvou 

druhů plochých střech, z nichž střecha nad hlavním sálem je řešená jako lehká 

jednoplášťová, jejíž vrstvy jsou položeny na dřevěnou nosnou konstrukci, dále 

v ostatních částech objektu je jednoplášťová střecha s nosnou konstrukcí z 

železobetonového stropu. Půdorysný tvar objektu připomíná písmeno „V“ a umístění na 

pozemku respektuje správné situování budovy vzhledem k světovým stranám. Objekt 

svou povahou nenarušuje nijak zvlášť ráz a povahu okolní zástavby a krajiny. 

Při zpracování diplomové práce byly respektovány platné zákony, vyhlášky, předpisy 

a normy. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Křesťanské centrum Eliáš 

Místo stavby: 

 Adresa:    74101 Nový Jičín  

 Katastrální území:  Nový Jičín - Horní předměstí (707431) 

 Parcelní číslo pozemku: 587/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Ing. Jan Skočdopole, Kounicova 12, 602 00brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:   Bc. Libor Koloničný, Hnojník 129, 739 53  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Projektová dokumentace vypracována projektantem Bc. Libor Koloničný, 

Hnojník 129, 739 53 

 Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 

 Výsek z mapy územního plánování města s vyznačením vedení inženýrských sítí  

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 

Stavební parcela č. 587/1 se nachází ve městě Nový Jičín na ulici B. Martinů. 

Pozemek je situován v zastavěné části města. Na východní straně pozemku se 

nachází komunikace (ulice B.Martinů) přes kterou je situována zástavba 

rodinných domů. Na ostatních dotčených parcelách se nenachází již žádné 

budovy.  

Stavební pozemek je svažitý severovýchodním směrem. Na pozemku se 

nenachází žádná hodnotná zeleň. Přes dotčený pozemek vedou inženýrské sítě 

kanalizace, vodovodu a plynu, které budou věcným břemenem vlastníka 

pozemku. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem města Nový Jičín. Objekt se 

nachází v zastavěné oblasti. 
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Pozemek je umístěn mimo památkové rezervace či jiné zóny a zvláštně chráněné 

území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda zachycená zastřešením objektu je odvedena do nově vybudované 

dešťové kanalizace, která je vyústěna do vsakovací šachty obsahující vsakovací 

vrty. Stejným způsobem je provedeno odvodnění pro přilehlé parkoviště. 

Ostatní zpevněné plochy jsou vsakovány do pozemku. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Řešená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací městského úřadu 

Nový Jičín. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  nebo  veřejnoprávní  smlouvou  

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních  úprav  podmiňujících  změnu  v 

užívání  stavby  údaje  o  jejím  souladu s územně plánovací dokumentací. 

Řešená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací městského úřadu 

Nový Jičín. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Nově vybudovaný objekt bude dodržovat požadavky na využití území 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky dotčených orgánu 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Objekt nevyžaduje řešení žádných výjimek a úlev. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice 

 

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

nemovitostí). 

Parcelní čísla dotčených pozemků: 580/1, 580/2, 580/12, 588/3, 656, 868,3 

Vlastníkem všech přilehlých a dotčených pozemků je Město Nový Jičín, 

Masarykovo nám., 1/1, 74101 Nový Jičín,  

Na přilehlých pozemcích se nenachází žádný stavební objekt. Druh pozemku: 

ostatní plocha.  
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A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 

b) Účel užívání stavby 

Navržená stavba slouží pro pravidelná shromáždění křesťanského společenství, 

jeho sociálních aktivit a také jako veřejnosti otevřená stavba. V objektu je v 1NP 

situovaná čajovna hlavní a malý sál a v 2NP byt pro pastora. V 2NP se rovněž 

nachází místnosti pro aktivity společenství jako např. kancelář pastora a 

klubovny. Kapacita hlavního sálu je 220 a malého sálu 80 osob.  

Byt pro pastora je řešený jako 3+kk a jeho projektovaná kapacita je pro 

maximálně pětičlennou rodinu.  

Čajovna může být po dohodě s investorem využívaná i jako veřejně přístupné 

zařízení, ale v současném stádiu je uvažována jako samostatná jednotka soužící 

pro potřeby a aktivity společenství. Maximální kapacita čajovny je 35 osob. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Na stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby (kulturní 

památka apod.). 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při návrhu objektu byly dodrženy všechny technické požadavky vyplývající 

z vyhlášky č. 20/2013 Sb. o technických požadavcích na stavby a z vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánu a jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Navrhovaný objekt nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:  648 m
2
 

Obestavěný prostor:  5573 m
3
 

Plocha pozemku:  7495m
2
 

Počet pracovníků:  3 
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Objekt má 2NP a jedno částečně podsklepené podlaží. 

V 2NP je situován byt pro max. 5 uživatelů. 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Dešťová voda je vsakována do pozemku a případně dále využívaná pro 

zavlažování zeleně. 

Hodnocený objekt vykazuje průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,25 

W/(m
2
.K). Klasifikační třída objektu je kategorie B – úsporná. 

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

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 09/2016 

 

k) Orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor: 5573 m
3 

 orientační výpočet dle JKSO = 41.550.000 Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
Stavba je rozdělená na tyto části. 

S01 - KŘESŤANSKÉ CENTRUM ELIÁŠ 

S02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

S03 - PŘÍPOJKA PRO DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

S04 - PŘÍPOJKA VODY 

S05 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

S06 - PŘÍPOJKA SILOVÉHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

S07 - PŘÍPOJKA VENKOVNÍHO OSVĚLENÍ 

S08 - CHODNÍKY A AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

S09 - SADOVÉ ÚPRAVY 

S10 - PLOCHY PRO KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 

S11 - OPLOCENÍ 

S12 - PARKOVIŠTĚ S VJEZDEM 

 

 

 

         ……………………. 

V Brně dne 16. 1. 2014      Bc. Libor Koloničný 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela č. 587/1 se nachází ve městě Nový Jičín na ulici B. Martinů. 

Pozemek je situován v zastavěné části města. Na východní straně pozemku se 

nachází komunikace (ulice B.Martinů) přes kterou je situována zástavba 

rodinných domů. Na ostatních dotčených parcelách se nenachází již žádné 

budovy.  

Stavební pozemek je svažitý severovýchodním směrem. Na pozemku se 

nenachází žádná hodnotná zeleň. Přes dotčený pozemek vedou inženýrské sítě 

kanalizace, vodovodu a plynu, které budou věcným břemenem vlastníka 

pozemku. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku byl proveden geologický průzkum 05/2014 a na jeho základě bylo 

navrženo založení objektu. 

 Zjištěna zemina: štěrk (třída F1, symbol MG, konzistence pevná). 

Tabulková výpočtová únosnost Rdt=300 kPa 

 Bylo provedeno měření radonu, při kterém byla zjištěná nízká radonová 

aktivita. Proto není nutno provádět žádná protiradonová izolační opatření 

 Hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumu naražena. Jedná se 

o propustnou zeminu. Hydroizolace spodní stavby je řešena pomoci 

asfaltovaných modifikovaných pásů.  

Stavebně historický průzkum nebylo nutno provádět, protože řešené území 

nebylo v historii využíváno.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádných ochranných či bezpečnostních pásmech. 

 

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

Stavba se nenachází v záplavovém čí poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba není výrobním objektem. Nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby. Stavba nebude díky svému umístění stínit žádné objekty v okolí.  

 

Při výstavbě bude postupováno podle zásad bezpečnosti práce a dodržovaný 

všechny předpisy aby nedošlo k narušení okolí během výstavby. 
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Dešťová voda zachycená zastřešením objektu je odvedena do nově vybudované 

dešťové kanalizace, která je vyústěna do vsakovací šachty obsahující vsakovací 

vrty. Stejným způsobem je provedeno odvodnění pro přilehlé parkoviště. 

Ostatní zpevněné plochy jsou vsakovány do pozemku. Proto stavba nebude 

narušovat odtokové poměry 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty, proto není potřeba žádné 

asanace či demolice. Přítomnost dřevin zde také není známa.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Z hlediska realizace stavby nejsou kladeny žádné požadavky na zábory 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je z nově zbudovaného parkoviště 

situovaného v jižní části pozemku přímo na přilehlou silnici nacházející se na 

ulici B. Martinů. Napojení bude splňovat všechny závazné vyhlášky a 

související předpisy.  

Podél východní strany pozemku, která je lemována silnici je rovněž veden i 

chodník pro veřejnost. Při stavbě bude pro tento chodník provedena kompletní 

rekonstrukce a bude rovněž provedeno napojení nově zbudovaných chodníku 

sloužící pro novostavbu.  

Všechna povolení pro rekonstrukcí stávajícího chodníku a povolení vjezdu 

z pozemku na přilehlou komunikace jsou vydány Městským Úřadem Nový Jičín. 

 

Technická infrastruktura: 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Sítě pro plyn, vodu a 

kanalizace se nachází přímo na stavebním pozemku a sítě pro elektřinu se 

nachází na parcele č. 594/14. Napojení je patrné ve výkresu situace. Dešťová 

kanalizace je nově zbudovaná a vede do vsakovací šachty zbudované přímo na 

stavebním pozemku. 

 

Budou vybudovány následující přípojky: 

 přípojka splaškové kanalizace 

 přípojka vody 

 přípojka dešťové kanalizace 

 přípojka plynovodu 

 přípojka silového vedení NN 

 přípojka veřejného osvětlení 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Provedení objektu je koncipováno tak, aby nedošlo k žádným přídavným 

investicím. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
Navržená stavba slouží pro pravidelná shromáždění křesťanského společenství, jeho 

sociálních aktivit a také jako veřejnosti otevřená stavba. V objektu je v 1NP situovaná 

čajovna hlavní a malý sál a v 2NP byt pro pastora. V 2NP se rovněž nachází místnosti 

pro aktivity společenství jako např. kancelář pastora a klubovny. Kapacita hlavního sálu 

je 220 a malého sálu 80 osob.  

Byt pro pastora je řešený jako 3+kk a jeho projektovaná kapacita je pro maximálně 

pětičlennou rodinu.  

Čajovna může být po dohodě s investorem využívaná i jako veřejně přístupné zařízení, 

ale v současném stádiu je uvažována jako samostatná jednotka soužící pro potřeby a 

aktivity společenství. Maximální kapacita čajovny je 35 osob. 

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

Navržený objekt se svým tvarem a volbou materiálů zapadá do celkového 

urbanistického kontextu okolní zástavby. I přes svůj atypický půdorysný tvar je 

objekt na pozemku situován vzhledem k okolní zástavbě a tvaru pozemku tak, že 

nenarušuje celkový koncept krajiny.  

Parkovací plocha zřízena n jižní straně pozemku, která je určena pro 54 

osobních automobilu, z nichž 3 jsou vyhrazená pro tělesně postižené osoby. 

Parkovací plocha je napojena na přilehlou městskou komunikaci.  

Na pozemku se dále nachází nově vybudované chodníky, které jsou napojeny na 

stávající veřejný chodník. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Architektonicky je budova uzpůsobena tvaru a povaze pozemku a zároveň aby 

stavba vyjadřovala její účel a koncepčně nevybočovala z celkové zástavby a 

přilehlé krajiny.  

Tvar budovy vychází z jeho téměř trojúhelníkového tvaru, který vzdáleně může 

připomínat písmeno „V“. Hlavní dominantou celého architektonického dojmu je 

kontrast mezi části stoupající střechy a svažitého terénu, v této části se na fasádě 

objektu nacházejí vysoká okna, která umocňuji celkový dojem stavby a jejich 

tvarové řešení je v harmonii se stoupající střechou a klesajícím pozemkem. 



17 

 

Fasáda je řešená pomocí kombinace světlých a tmavých barev. Finální volba 

barev bude konzultována s investorem čí architektem. Navrhované řešení fasády 

je principiálně znázorněno ve výkresu technických pohledů.  

Materiálové řešení objektu je řešeno kombinací železobetonového skeletu 

s vápenopískovým zdivem. Celá obálka objektu je zateplená deskami 

z minerální vaty, na kterých je provedena minerální vodoodpudivá omítka.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
1S – částečné podsklepení budovy je využívané zejména pro technické učely. Je zde 

situována technická místnost pro strojovnu vzduchotechniky a plynovou kotelnu. Dále 

se zde nachází skladovací prostory. Suterén je přístupný po železobetonovém 

monolitickém schodišti přímo z foyeru.  

1NP – v přízemí se nacházejí hlavní místnosti celého objektu. Hlavní sál pro 

shromáždění věřících, který slouží k bohoslužebným účelům, ale zároveň může být 

využit i pro jiné kulturní aktivity jako jsou koncerty či divadelní představení. Hlavní sál 

obsahuje galerii, která je přístupna z 2NP. Celková kapacita hlavního sálu i s galerii je 

220 osob. Dále se v 1NP nachází malý sál situovaný v jihozápadním křídle objektu. Na 

opačné straně objektu (jihovýchodní křídlo) je umístěna čajovna. Středobodem celého 

prostoru přízemí je foyer který slouží jako hlavní komunikační prostor mezi 

jednotlivými částmi objektu a jeho podlažími. Z foyeru je přístup k hlavnímu vstupu do 

budovy, toaletám, šatny, jednotlivých výše popsaných křídel objektu a schodištím 

vedoucích do 2NP 

2NP – Přístup do druhého podlaží je možný pomocí schodiště ve foyeru anebo pomocí 

výtahu. Nachází se zde vstup do galerie hlavního sálu, toaletám, bytu pro pastora a 

klubovnám s pracovnou pro pastora.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Veškeré komunikace na pozemku i v budově jsou navrženy jako bezbariérové dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. V objektu je rovněž situován výtah s rozměry kabiny 1,1 x 1,4 m což je 

vyhovující pro přepravu osob na vozíku či s jiným pohybovým postižením. 

V 1NP jsou situovány dvě bezbariérové toalety. Jedná slouží pro velký a malý sál a 

druhá v časti budovy sloužící pro čajovnu. 

1S není uzpůsoben pro pohyb nepovolaných osob a tudíž není zde ani  řešeno 

bezbariérové využití těchto prostor. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržená tak, aby při jejím používání nedošlo k poškození zdraví, majetků či 

jiného poškození a úrazů osob využívajících tento objekt. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Jedná se o dvou podlažní budovu s částečným podsklepením. Součástí celého 

objektu je parkoviště, které je napojeno na přilehlou komunikaci. Dále jsou 

okolo budovy vybudovány nové komunikace pro chodce , které jsou napojeny 

na stávající veřejný chodník. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Stěny částečného 

podsklepení jsou ze ztraceného bednění vyztuženého dle statického výpočtu. 

Zbylé konstrukce pro první a druhé podlaží jsou řešený z železobetonového 

skeletu, kde hlavní sál je tvořen výhradně železobetonovými stěnami a 

v ostatních částech objektu jsou stěny provedeny pomocí vápenopískových 

kvádru.  Vnitřní nosné zdivo je buď železobetonová stěna nebo vápenopískový  

kvádr tl. 240 mm. Vnitřní dělící příčky jsou rovněž vápenopískové tvárnice tl. 

115 mm. 

Vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým 

stropem. 

Zastřešení objektů je řešeno jako plochá jednoplášťová střecha. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby byla schopná odolávat veškerému zatížení 

působícímu v průběhu výstavby a následnému užívání. Stavba je navržena 

v souladu s planými ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 
a) technické řešení 

Vytápění objektu je zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů. Otopný 

systém je řešen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem vody pomocí oběhového 

čerpadla. Celý objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění firmy Rehau.  

Pro hlavní sál bude navržen vzduchotechnický systém s nuceným větráním 

vnitřního vzduchu hlavního sálu. Ostatní prostory objektu budou odvětrávaný 

přirozeně okny pouze v prostorech bez oken bude větrání řešeno pomocí 

ventilátorů. V kuchyní odvětrává nuceně digestoř 

b) výčet technických a technologickýfbezpech zařízení 

Není řešeno. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
PBŘ je řešenou samostatnou přílohou PD. viz část – Příloha č. 5 – D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení. 

Požárně nebezpečné plochy nezasahují na sousední pozemky. 

Komunikace umožňuje snadný zásah jednotkám požární ochrany. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny použité konstrukce a materiály splňují požadavky na energetickou 

náročnost budov. Navržená zateplení stěn, podlah stropů a volba výplní otvoru 

splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – 2 Tepelná technika budov. 

 

Detailní analýza a výsledky jsou dále uvedeny v příloze Stavební fyzika. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Viz. Příslušná část projektové dokumentace – Příloha č. 6 – Základní posouzení 

objektu z hlediska stavení fyziky. Stavba je realizována dle ČSN 73 0540. 

  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neuvažuje se žádný alternativní zdroj energie. 

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: Pro hlavní sál bude navržen vzduchotechnický systém s nuceným větráním 

vnitřního vzduchu hlavního sálu. Ostatní prostory objektu budou odvětrávaný přirozeně 

okny pouze v prostorech bez oken bude větrání řešeno pomocí ventilátorů. V kuchyní 

odvětrává nuceně digestoř 

Vytápění: Vytápění objektu je zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů. 

Otopný systém je řešen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem vody pomocí oběhového 

čerpadla. Celý objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění firmy Rehau.  

Osvětlení: Denní osvětlení a proslunění je zajištěno pomocí dostatečně velkých 

prosklených ploch ve výplních otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno pomocí 

elektrických svítidel instalovaných dle požadavků stavebníka projektu elektroinstalační 

firmy. 

Zásobování vodou: Objekt bude zásobován pitnou vodou přivedenou z místního 

vodovodního potrubí. Množství pitné vody bude dostatečně pokrývat požadavky celého 

objektu. Bilanci potřeby vody tato diplomová práce neřeší. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Výsledky měření množství radonu prokazují nízkou radonovou aktivitu. Proto 

není nutno provádět žádná zvláštní protiradonová opatření.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není znám výskyt bludných proudu v okolí stavby. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění objektu a povaze okolní zástavby není potřeba řešit 

zvláštní ochranu objektu před hlukem. Veškeré dělící konstrukce a výplně 

otvoru splňují požadavky proti šíření hluku a vibrací dle ČSN 73 0532 – 

Akustika. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

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

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Sítě pro plyn, vodu a 

kanalizace se nachází přímo na stavebním pozemku a sítě pro elektřinu se 

nachází na parcele č. 594/14. Napojení je patrné ve výkresu situace. Dešťová 

kanalizace je nově zbudovaná a vede do vsakovací šachty zbudované přímo na 

stavebním pozemku. 

 

Budou vybudovány následující přípojky: 

 přípojka splaškové kanalizace 

 přípojka vody 

 přípojka dešťové kanalizace 

 přípojka plynovodu 

 přípojka silového vedení NN 

 přípojka veřejného osvětlení 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Velikosti a rozměry jednotlivých přípojek budou stanovený podle doporučení 

realizační firmy. Výkopové kapacity a délky jsou patrné ve výkresu situace. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Stavební parcela pro řešený objekt se nachází v městě Nový Jičín v části Horní 

předměstí v zastavěném území na ulici B. Martinů. Pozemek je velmi dobře 

přístupný pro dopravní prostředky a pěší chodce z přilehlých komunikací. Na 

východní straně je pozemek lemován veřejnou pěší komunikací. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je z nově zbudovaného parkoviště 

situovaného v jižní části pozemku přímo na přilehlou silnici nacházející se na 

ulici B. Martinů. Napojení bude splňovat všechny závazné vyhlášky a 

související předpisy. Dále je zde provedeno napojení na stávající pěší 

komunikaci, která je vedena na území pozemku. 

 

c) doprava v klidu 

Navrhovaný objekt je přístupný pomocí peších komunikací a také pomocí 

parkoviště napojeného pomocí vjezdu na přilehlou veřejnou komunikaci. 

Chodníky pro pěší komunikaci jsou napojeny na nově vybudované parkoviště a 

původní veřejnou pěší komunikaci. Komunikace vedoucí z parkoviště k objektu 

je řešena jako bezbariérová. 

Parkoviště je projektováno na 54 míst, z něhož 3 místa slouží pro osoby 

s omezenou schopnosti pohybu. Parkoviště bude využíváno zejména 

návštěvníky křesťanského společenství v den bohoslužeb anebo jiných 

pořádaných kulturních aktivit. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Chodníky pro pěší komunikaci jsou napojeny na nově vybudované parkoviště a 

původní veřejnou pěší komunikaci. Trasa a směr chodníku je patrná ze 

situačního výkresu. 

Cyklistické stezky se v okolí objektu nenacházejí. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Po dokončení celého projektu stavby bude započatá úprava terénních ploch 

okolo objektu. Veškeré úpravy terénu budou provedený v souladu s projektem 

s ohledy na odvodnění dešťové vody. Budou vybudovány nové chodníky a 

parkoviště podle samostatného projektu. Kolem objektu je proveden okapový 

chodník šířky 600mm. 

 Plochy určené pro výsadbu nové zeleně budou ošetřeny a upraveny realizační 

firmou. Ostatní okrasné zeleně budou provedený podle návrhu pověřené osoby 

nebo zahradního architekta. 
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b) použité vegetační prvky 

Bude využito standartních travních směsí, keřů a jiných rostlin, které jsou 

určený pro místní klimatické podmínky. Veškeré výsadby a úpravy zeleně 

budou konzultovány s pověřenou osobou nebo zahradním architektem. 

 

c) biotechnická opatření 

Nebude přistoupeno k žádným biotechnickým opatřením. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší: emise způsobený vytápěním objektu nepřekročí povolené limity emisí 

v místě stavby. Další případné emise od jiných zařízení se v daném objektu již 

nenachází.  

 

Hluk: souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků a další související 

předpisy. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích pro výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů. Nejedná se o výrobní objekt a žádné ze zřízení nebude 

překračovat povolené limity hluku. 

 

Voda: Navrhovaný objekt neovlivňuje kvalitu podzemní vody. Pro objekt je 

vybudována dešťová kanalizace, která má vsakovací šachtu se vsakovacími vrty 

přímo na pozemku. 

 

Odpady: Na pozemku se nachází místo určené ke shromažďování odpadů. Bude 

zde zaveden klasický postup zacházení s komunálním odpadem. Veškerý odpad 

bude odvážen povolanou firmou k ekologické likvidaci. 

 

Půda: před započetím prací bude shrnutá ornice v tloušťce mezí 20-30 cm. Tato 

ornice bude uskladněna během stavby na pozemku a bude využita při případné 

úpravě terénu okolo objektu nebo jiných části stavebního pozemku. 

Nepředpokládá se, že na stavbě vznikne přebytek zeminy která by se případně 

musela odvést na skládku k tomu určenou. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

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

vazeb v krajině 

Navrhovaná stavba neporušuje žádné ekologické funkce ani vazby v krajině. V 

okolí  

stavby se nenachází žádné památkové stromy, rostliny ani živočichové. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá negativní vliv na chráněná území Natura 2000 

 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Stavba nemá negativní vliv na stanoviska EIA 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy. 

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

Stavba nebude po realizaci a uvedení do provozu pro obyvatelstvo nebezpečná (nebude 

vykazovat jakékoliv škodlivé účinky, před kterými by muselo být obyvatelstvo 

chráněno). 

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

Na staveniště bude zajištěna dodávka elektrické energie a vody z nově 

vybudovaných přípojek. Na staveništi bude zřízen hlavní rozvaděč, který bude 

zajišťovat dodávku elektřiny pro potřeby stavby. Elektrická energie bude od 

rozvaděče dále rozvedena do ostatních části stavby dle potřeby. Veškerá 

spotřeba energie bude měřena a fakturována.  

Vodovodní přípojka bude provedená v předem zbudované vodoměrné šachtě, 

která je navržena pro řešený objekt. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí 

vody do jednotlivých časti stavby dle potřeby. Veškerý odběr vody bude opět 

měřen a fakturován.  

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění  staveniště  bude  řešeno  primárně  při  provádění  zemních  prací.  

Ve stavební jámě budou vytvořeny odvodňovací žlaby ústící do sběrných šachet, 

odkud bude dle potřeby voda čerpána. 

Dešťová voda bude odvodněná ze staveništních komunikací pomocí spádování 

na terén. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě. Pro účely staveniště 

budou přednostně napojeny sítě elektřiny a vody. Místo vedení a napojení sítí je 

patrno ze situace.  
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Napojení staveniště na komunikaci bude provedeno pomocí železobetonových 

panelů, které si dle potřeby vhodně situuje sám stavebník. Po skončení 

stavebních prací bude vše vráceno do původního stavu a panely budou 

demontovány a odvezeny. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu provádění stavby může dojít ke zvýšené prašnosti v nejbližším 

objektu stavby a také ke zvýšené hlučnosti. Tyto vlivy budou maximálně 

potlačeny použitím vhodného mechanismu. Další negativní vlivy jako znečištění 

přilehlé veřejné komunikace nákladními vozidly bude maximálně předcházeno a 

pokud se vyskytnout tak budou vzápětí řešeny realizovanou firmou, které 

pomocí vhodné techniky odstraní nečistoty z vozovky. 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno a při vjezdu do staveniště 

bude zřízená uzamykatelná brána. V pokročilejší fázi bude staveniště hlídáno 

ostrahou. 

 

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

kácení dřevin 

Staveniště bude v průběhu stavby odděleno plotem od ostatních pozemků a je 

povinnosti realizační firmy nic neskladovat a ani se nepohybovat mimo 

staveniště. Odpady vzniklé během výstavby,  které by mohli ohrozit okolní 

pozemky budou neprodleně odvezeny na skládku či jiné místo k tomu určené. 

 

Při nutnosti omezení dopravy během výstavby bude omezen provoz na přilehlé 

komunikaci pomoci přiměřených prostředků. Řešení omezení provozu bude 

řešeno provozovatelem objektu. 

 

Pokud dojde během výstavby k nálezu jakýchkoliv kulturně cenných předmětů 

nebo jiným archeologickým nálezům, je stavebník povinen tuto skutečnost 

ohlásit stavebnímu úřadu města Nový Jičín anebo orgánu státní památkové péče. 

 

Dojde-li během stavby k pokácení stromu nebo jiné cenné zeleně bude namísto 

toho na pozemku vysazená nová zeleň.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k velikosti staveniště nebude potřeba přikročit k dočasným nebo 

trvalým záborům na jiných pozemcích, než je pozemek investora. Celý pozemek 

bude během výstavby využit jako staveniště. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí investor, resp. dodavatel stavby, odvozem 

na skládku TKO, v případě zeminy případně využít povolenou terénní úpravu v 

okolí stavby. 

 S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 

185/2001Sb. O odpadech). 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů.  Původce odpadů je povinen odpady třídit a 

zajistit přednostně využití odpadu. Na skládku mohou být uloženy pouze ty 

odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. 

 

Katalog odpadů: 

ČÍSLO ODPADŮ NÁZEV ODPADŮ 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plast 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu 

17 04 07 Směs kovů 

17 06 02 Ostatní izolační materiál 

17 07 01 Směsný stavební a demoliční materiál 

15 01 01 Papírový a lepenkový odpad 

 

 

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

Před započetím prací bude shrnutá ornice v tloušťce mezí 20-30 cm. Tato ornice 

bude uskladněna během stavby na pozemku a bude využita při případné úpravě 

terénu okolo objektu nebo jiných části stavebního pozemku. Nepředpokládá se, 

že na stavbě vznikne přebytek zeminy, která by se případně musela odvést na 

skládku k tomu určenou. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a 

koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 

nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 

stanovených dle platných předpisů. Průběh hlukově významných stavebních 

činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na 

nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a 

nářadí v bezvadném technickém stavu. 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 
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Stavba se navrhuje  v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl. 

MMR č. 268/2009Sb. a s projektovou dokumentací. Při provádění stavebních a 

montážních pracích bude  dodržována bezpečnost práce dle zákona 309/2006Sb 

a nařízení vlády 591/2006Sb a 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

Při provádění bude  postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé 

stavební práce. Důraz byl kladen především na dodržování technických, 

technologických a jakostních norem (zpracování betonové směsi, ošetřování 

betonu, doba odstranění bednění od betonáže,  atd.). Všechny materiály a 

výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát. Stavebník se bude řídit 

pokyny, požadavky a technickými a technologickými předpisy a podnikovými 

normami  výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. S 

těmito předpisy budou seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele, 

včetně technického dozoru investora. Práce musí být  provedeny 

kvalifikovanými pracovníky a odbornou firmou, která se může prokázat 

příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Dodavatelé doloží 

osvědčení o kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Proto nebudou prováděny žádné úpravy pro bezbariérové užívání 

výstavbou dotčených staveb. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Příjezdy a výjezdy na staveniště budou dostatečně označeny dopravními 

značkami.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Nejsou známy 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení výstavby       05/2015  

Předpokládané ukončení výstavby      06/2018  

Stavba není členěná na etapy. 

 

 

 

           

         ……………………. 

V Brně dne 16. 1. 2014      Bc. Libor Koloničný 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel objektu 

Navržená stavba slouží pro pravidelná bohoslužebná shromáždění křesťanského 

společenství, jeho kulturních a sociálních aktivit a také jako veřejnosti otevřená stavba.  

Funkční náplň 

V objektu je v 1NP situovaná čajovna hlavní a malý sál a v 2NP byt pro pastora. Byt 

pro pastora je řešený jako 3+kk a jeho projektovaná kapacita je pro maximálně 

pětičlennou rodinu.  

V 2NP se rovněž nachází místnosti pro aktivity společenství jako např. kancelář pastora 

a klubovny, které budou využity dle požadavku společenství. Kapacita hlavního sálu je 

220 a malého sálu 80 osob.  

Čajovna může být po dohodě s investorem využívaná i jako veřejně přístupné zařízení, 

ale v současném stádiu je uvažována jako samostatná jednotka soužící pro potřeby a 

aktivity společenství. Maximální kapacita čajovny je 35 osob. 

Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha:  648 m
2
 

Plocha pozemku:  7495m
2 

Obestavěný prostor:   5573 m
3 

Počet podlaží.   1S, 1NP, 2NP 

Podlahové plochy:  1S - 132,6 m
2
 

    1NP - 527 m
2
 

    2NP – 392,7 m
2 
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D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonicky je budova uzpůsobena tvaru a povaze pozemku a zároveň aby stavba 

vyjadřovala její účel a koncepčně nevybočovala z celkové zástavby a přilehlé krajiny.  

Tvar budovy vychází z jeho téměř trojúhelníkového tvaru, který vzdáleně může 

připomínat písmeno „V“. Hlavní dominantou celého architektonického dojmu je 

kontrast mezi části stoupající střechy a svažitého terénu, v této části se na fasádě objektu 

nacházejí vysoká okna, která umocňuji celkový dojem stavby a jejich tvarové řešení je 

v harmonii se stoupající střechou a klesajícím pozemkem. 

Fasáda je řešená pomocí kombinace světlých a tmavých barev. Finální volba barev bude 

konzultována s investorem čí architektem. Navrhované řešení fasády je principiálně 

znázorněno ve výkresu technických pohledů.  

Materiálové řešení objektu je řešeno kombinací železobetonového skeletu 

s vápenopískovým zdivem. Celá obálka objektu je zateplená deskami z minerální vaty, 

na kterých je provedena silikonová tenkovrstvá omítka.  

Veškeré komunikace na pozemku i v budově jsou navrženy jako bezbariérové dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. V objektu je rovněž situován výtah s rozměry kabiny 1,1 x 1,4 m což je 

vyhovující pro přepravu osob na vozíku či s jiným pohybovým postižením. 

V 1NP jsou situovány dvě bezbariérové toalety. Jedná sloužící pro velký a malý sál a 

druhá v časti budovy sloužící pro čajovnu. 

1S není uzpůsoben pro pohyb nepovolaných osob a tudíž není zde ani řešeno 

bezbariérové využití těchto prostor. 

Stavba je navržená tak, aby při jejím používání nedošlo k poškození zdraví, majetků či 

jiného poškození a úrazů osob využívajících tento objekt. 

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

1S – částečné podsklepení budovy je využívané zejména pro technické účely. Je zde 

situována technická místnost pro strojovnu vzduchotechniky a plynovou kotelnu. Dále 

se zde nachází skladovací prostory. Suterén je přístupný po železobetonovém 

monolitickém schodišti přímo z foyeru.  

1NP – v přízemí se nacházejí hlavní místnosti celého objektu. Hlavní sál pro 

shromáždění věřících, který slouží k bohoslužebným účelům, ale zároveň může být 

využit i pro jiné kulturní aktivity jako jsou koncerty či divadelní představení. Hlavní sál 

obsahuje galerii, která je přístupna z 2NP. Celková kapacita hlavního sálu i s galerii je 

220 osob. Dále se v 1NP nachází malý sál situovaný v jihozápadním křídle objektu. Na 
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opačné straně objektu (jihovýchodní křídlo) je umístěna čajovna. Středobodem celého 

prostoru přízemí je foyer, který slouží jako hlavní komunikační prostor mezi 

jednotlivými částmi objektu a jeho podlažími. Z foyeru je přístup k hlavnímu vstupu do 

budovy, toaletám, šatny, jednotlivých výše popsaných křídel objektu a schodištím 

vedoucích do 2NP. 

2NP – Přístup do druhého podlaží je možný pomocí schodiště ve foyeru anebo pomocí 

výtahu. Nachází se zde vstup do galerie hlavního sálu, toaletám, bytu pro pastora a 

klubovnám s pracovnou pro pastora.  

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutno objekt vytyčit lavičkami. Je nutno označit 

zřetelně výškový bod od kterého se určují další výšky. Zemní práce se začnou skrývkou 

ornice v tloušťce cca 20-30 cm, která se uskladní na pozemku tak, aby nevadila provozu 

při stavbě, ale zároveň byla snadno a rychle přístupná. Dále se provede výkop stavební 

jámy pro podzemní podlaží a zároveň výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Přípojky 

se spádují směrem od objektu.  

V průběhu prací je nutno dbát na ochranu základové spáry, která se nesmí poškodit.  

Násypy budou hutněny po cca 20 cm z vhodné zeminy z výkopů. 

Základové konstrukce 

Jsou navrženy ze základového pásu z prostého betonu, pokud nebude stanoveno 

statikem jinak. Doporučuje se většinu pásu provést bez pomoci systémového bednění a 

betonáž realizovat rovnou do vyhloubené rýhy. Pásy, které není možno takto provést 

budou provedený pomocí systémového bednění.  

Na pásy budou následně postaveny tvarovky ze ztraceného bednění, které slouží 

k přenosu zatížení od nosných stěn objektu do základového pásu.  

Je nutno dbát na výškové přechody základové spáry a to zejména u částečného 

podsklepení budovy (viz výkresová dokumentace).  

Na základové konstrukce bude položena deska z prostého betonu vyztužená kari sítí. 

Pořadí vrstev pro základovou desku je zde voleno atypicky. Typické pořadí vrstev je 

voleno pouze u základové desky suterénu. Řešení je zakresleno ve výkresech základu a 

detailní popis vrstev je dále upřesněn ve výpisu skladeb.  

Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je řešena jako kombinace železobetonu s nosným zdivem. 

Stěny hlavního sálu až po základy jsou celé ze železobetonu. Přilehlé části objektu, 

které se připojují na hlavní sál, mají následně jiný konstrukční systém, jsou voleny jako 

kombinace nosného zdiva s vodorovnými železobetonovými monolitickými stropními 

konstrukcemi. Nosná konstrukce střechy nad hlavním sálem je řešena pomocí 
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dřevěných lamelových vazníku napojených na železobetonovou konstrukci pomoci 

předem zabudovaných styčníkových plechů ve stěně či překladu železobetonové 

konstrukce. Nosná konstrukce zastřešení ostatních částí budovy je řešena jako 

železobetonový monolitický strop. 

Obvodové a suterénní zdivo 

Podsklepená část: 

Obvodové zdivo podsklepené části je zhotoveno z tvarovek ztraceného bednění PREFA 

BTB 40/25/24 P+D, které bude vyplněno betonem a ocelovou výztuží ve svislém i 

podélném směru dle statického výpočtu. Ostatní nosné vnitřní zdivo suterénu je ze 

zdicího systému KM BETA ), viz. níže. 

 

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém KM BETA Sendwix. Obvodové a 

vnitřní nosné zdivo tl. 240 mm je vyzděno z vápenopískových cihel KM BETA 

Sendwix 16DF-LD, P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 920, P20. Jak 

již bylo uvedeno, v části stavby hlavního sálu bude obvodové zdivo z železobetonové 

stěny tl. 300mm. Bude použit beton C30/37 a výztuž B500B. Postup a provádění 

železobetonové časti objektu, bude během stavby kontrolován zodpovědným statikem.  

Konstrukce spojující jednotlivá podlaží 

Schodiště, které spojují jednotlivá podlaží objektu, jsou navržena jako železobetonová 

monolitická. Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezi podestou. Finální tloušťky 

mezipodestových desek  a schodišťových ramen budou stanoveny dle statického 

výpočtu.  

V objektu je navržen jeden trakční bezbariérový výtah od firmy Muhbacher. Velikost 

kabiny je 1,1x1,4 m. Výtah je bez strojovny a je tvořen jako samostatná šachta, která se 

skládá z dvojité železobetonové stěny mezi kterou je umístěna anti vibrační izolace 

sylomer tl. 50mm, která bude bránit přenosu kročejového hluku způsobeným při užívání 

výtahu. Instalace výtahu bude provedena specializovanou firmou. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu je řešeno pomocí dvou druhů plochých střech. Střecha nad hlavním 

sálem je jednoplášťová a její nosnou konstrukcí jsou lepené dřevěné lamelové vazníky. 

Souvrství střechy je umístěno na dvou vrstvách dřevěných desek, které slouží pro 

mechanické kotvení tepelné izolace a hydroizolačního pláště střechy. Navržená tepelná 

izolace je z desek z minerální vlny a hlavní hydroizolace je navržená z PVC fólií. 

Parotěsnící  funkci zde bude tvořit asfaltový pás umístěný pod izolačními deskami. 

Spád střechy je zajištěn pomocí šikmého sklonu vazníku. Skladba střechy je přichycená 

pomocí talířových hmoždinek a vrutu do dřeva. Je nutno dbát na správnou hloubku 

vrutu pří provádění kotvení a to tak aby nedocházelo k úplnému provrtání pohledové 

desky, která bude viditelná a bude součástí vizuálního dojmu interiéru hlavního sálu.  

Tato část střechy je odvodněna pomoci žlabového okapu který posílá vodu do druhé 

části střechy rovnou pomocí okapové roury k střešní vpusti (viz výkres plochá střecha).  
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Druhá část střechy se nachází nad železobetonovou stropní konstrukcí. Je opět řešena 

jako jednoplášťová s hlavní hydroizolací z PVC fólie. Tepelné izolační desky jsou 

z EPS polystyrénu a parotěsnící vrstvu zde tvoří asfaltový modifikovaný pás. Skladba 

střešního pláště je kotvena pomoci talířových hmoždinek a vrutů do betonu.  Odvodnění 

střechy je zde provedeno pomocí střešních vtoků jejichž návrh vychází z normových 

požadavků.  

 

Detailní popisy skladeb a detailů střešní konstrukce je zakresleno v projektové 

dokumentaci.   

Izolace – proti spodní vodě a radonu 

Vodorovná hydroizolace, která spočívá na základové desce je ze dvou asfaltových 

modifikovaných SBS pásu Galstek 40 special mineral dekor a Glastek 30 sticker plus od 

firmy Dektrade. Pásy budou celoplošně nataveny na očištěný napenetrovaný podklad 

Dekprimer. Svislá hydroizolace na stěnách je také z těchto dvou plošně natavených 

pásu. 

Spoj mezi vodorovnou a svislou konstrukcí bude řešen jako etapový, s přesahem 

jednoho pásu přes druhý min. 100 mm. Asfaltové pásy na svislých konstrukcích budou 

chráněny proti poškození zásypem a jiným možným poškozením tepelnou izolací z 

XPS, nopovou folii s nopy orientovanými ke stěně a geotextilii na vnější straně nopové 

folie. Nopová folie bude ukončena cca 150 mm pod upraveným terénem ukončovací 

lištou, tak bych nedocházelo k zatékání vody z povrchu. 

Hydroizolace bude ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 

Hydroizolace budou provedeny dle montážních návodů firmy Dektrade. 

Tepelná izolace 

Tepelné izolace pro obvodovou obálku budovy je navržená z desek minerální vaty tl. 

180 mm firmy isover. Stěny exteriéru a sokl objektu jsou zatepleny deskami z XPS 

polystyrénu tl. 140 mm. Dále je použit XPS polystyrén pro zateplení vnitřní strany atiky 

a přechodu střešního pláště.  

Pohledová římsa u okraje střechy na venkovní straně atiky je vytvořena z 280 mm 

tlustých minerálních desek, viz Detaily atiky.  

Tepelná izolace podlah je navržená z EPS polystyrénu, jehož tloušťka je 140 mm pro 

základovou desku v přízemí a 100 mm pro základovou desku v 1S. 

Všechny tepelně izolační materiály jsou odebírané od firmy Isover. Při jejich provádění 

je nutno dbát technologických předpisu této firmy. 

Detailní popis materiálu tepelné izolace je uveden ve Výpisu skladeb popř. výkresové 

dokumentaci. 
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Podlahy 

Podlahy jsou v objektu řešeny jako těžké plovoucí. Ve všech podlahách kromě suterénu 

bude instalováno podlahové topení, které se skládá ze systémové desky a vytápěcích 

trubic.  Roznášecí vrstvu bude tvořit anhydritový potěr popř. v suterénu betonová 

mazanina. Plošná dilatace betonové podlahové desky bude vždy po 6x6 m a spára bude 

vyplněna pružným tmelem. Ve všech skladbách podlah je použitá tepelná izolace z EPS 

polystyrénu, jednotlivé tloušťky a materiálové charakteristiky viz výpis skladeb. 

Nesmí se rovněž zapomenout na provedení obvodové dilatační pásky podlahy, viz detail 

7.  

Nášlapné vrstvy jsou tvořený zejména keramickou dlažbou a kobercem. Tyto nášlapné 

vrstvy jsou definovány pro každou místnost ve výpisu skladeb nebe ve výkresech 

půdorysu. 

Příčky 

Dělící příčky tl. 125 mm jsou ve všech patrech vyzděny z vápenopískových cihel KM 

BETA Sendwix 4DF-LD, P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 920, 

P20. Instalační předstěny jsou ze sádrokartonových desek. 

Zdění bude probíhat podle zásad pro provádění KM BETA Sendwix 

Vnější výplně otvorů 

Pro daný objekt jsou jako vnější výplně otvorů navrženy produtky od firmy Shuco.  

Pro okenní výplně je použito hliníkové okno Shuco AWS 75.SI+, Uf=1,5W/m2K, 

Izolační trojsklo 4/12/4/12/4-argon, Ug=0,6 W/m2K. Plastový distanční rámeček. Pro 

okna v hlavním sále, které mají atypické parametry bude firmou Shuco vyhotoven 

zvláštní návrh. 

Pro vstupní dveře bude použit profil  Shuco ADS 90PL.SI, Uf=1,4 W/(m.K), izolační 

trojsklo 4/12/4/12/4-ARGON, Ug=0,6 W/m2K, plastový distanční rámeček. 

Všechny rozměry stavebních otvorů pro tyto výplně musí byt před samotnou výrobou 

oken přeměřeny. 

Při provádění je nutno dbát na kvalitní usazení okenního rámu do stavebního otvoru. 

Řešení je znázorněno ve výkrese projektové dokumentace: Detail 5 a Detail 6. 

Vnitřní výplně otvorů 

Podrobný popis a návrh jednotlivých výplni je řešen v části projektové dokumentace: 

Výpis prvků PSV. 

Vnější úpravy povrchů obvodových stěn 

Pro kontaktní zateplovací systém je jako povrchová úprava použitá minerální omítka 

Cemix 058, která je opatřená barevným nátěrem. Dále je zde provedena soklová omítka 

z mozaikové omítky rovněž od firmy Cemix.  
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Provedení nátěru fasády je řešeno pomocí použití různých odstínu barev. Princip řešení 

je znázorněn ve výkresu technických pohledů. Finální výběr odstínu jednotlivých barev 

se bude řídit rozhodnutím investora. 

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy povrchů budou provedený zejména jako sádrové omítky a v případě 

sklepních prostorů se použije vápenocementová omítka. 

Podhledy 

Budou provedeny pouze v hygienických místnostech v 1NP jako kazetové podhledy 

s minerálními deskami. 

Klempířské výrobky 

Viz výpis prvků PSV. 

Zámečnické výrobky 

Viz výpis prvků PSV. 

Zpevněné plochy 

Na zpevněné plochy okolo stavby ale i pro veškeré chodníky a přilehlé nově 

vybudované parkoviště je použitá zámková betonová dlažba BEST-BASE tl. 60 mm 

pokládána na pískové lóže frakce 4/8 tl. 50 mm, které je položená na zhutněné 

štěrkodrti frakce 8/16 tl. 250 mm. 

Vytápění objektu  

Je zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů. Otopný systém je řešen jako 

dvoutrubkový s nuceným oběhem vody pomocí oběhového čerpadla. Celý objekt je 

vytápěn pomocí podlahového vytápění firmy Rehau.  

Pro hlavní sál bude navržen vzduchotechnický systém s nuceným větráním vnitřního 

vzduchu hlavního sálu. Ostatní prostory objektu budou odvětrávaný přirozeně okny 

pouze v prostorech bez oken bude větrání řešeno pomocí ventilátorů. V kuchyní 

odvětrává nuceně digestoř 

 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Stavba se navrhuje v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl. MMR č. 

268/2009Sb. a s projektovou dokumentací. Při provádění stavebních a montážních 

pracích bude dodržována bezpečnost práce dle zákona 309/2006Sb a nařízení vlády 

591/2006Sb a 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz bude kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních 

norem (zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od 

betonáže, atd.). Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný 
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certifikát. Stavebník se bude řídit pokyny, požadavky a technickými a technologickými 

předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 

výrobků a systémů. S těmito předpisy budou seznámeni všichni zodpovědní pracovníci 

zhotovitele, včetně technického dozoru investora. Práce musí být provedeny 

kvalifikovanými pracovníky a odbornou firmou, která se může prokázat příslušnou 

kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Dodavatelé doloží osvědčení o 

kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací. 

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika 

Viz samostatná příloha projektové dokumentace: Příloha č. 6 – Základní posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky 

D.1.1.a.7 Zásady hospodaření energiemi 

Veškerá obálka budovy je opatřena komplexním a účinným zateplením a s vhodným 

řešením tepelných mostů. Parametry obálky splňují hodnoty předepsány normou. 

Všechny použité materiály jsou z atestovaných a prověřených výrobků. Všechny 

použité materiály a skladby mají dostatečný tepelný odpor.  

Příprava TUV je řešena pomocí zásobníku (bojlerů) které budou umístěny v suterénu a 

ohřívaný pomocí kondenzačních kotlů.  

D.1.1.a.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Výsledky měření množství radonu prokazují nízkou radonovou aktivitu. Proto 

není nutno provádět žádná zvláštní protiradonová opatření.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není znám výskyt bludných proudu v okolí stavby. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění objektu a povaze okolní zástavby není potřeba řešit 

zvláštní ochranu objektu před hlukem. Veškeré dělící konstrukce a výplně 

otvoru splňují požadavky proti šíření hluku a vibrací dle ČSN 73 0532 – 

Akustika. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
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D.1.1.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostním řešením se zabývá samostatná příloha č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. Pro účely této technické zprávy jsou zde uvedeny pouze 

nejpodstatnější body, které mají zásadní vliv na požární bezpečnost řešeného objektu. 

Odolnost stavebních konstrukcí 

Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí je provedeno dle Tab. 12 Čl. 8.1.2  

ČSN 73 0802 pro stanovené SPB. 

Únikové cesty 

Objekt neobsahuje žádnou chráněnou únikovou cestu. Veškerá evakuace osob je vedena 

po nechráněných únikových cestách (dále jen NÚC). Většina požárních úseku má dvě 

nebo více  NÚC. Úniky z požárních úseku řešeny jednou NÚC (v 1S a 2NP) splňují 

zpřísněné požadavky na počty osob a maximální délky NÚC dle ČSN 73 0802 – tabulka 

17 a 18. 

Dveře na únikových cestách 

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otvíravé ve směru úniku otáčením křídel 

v postranních závěsech nebo čepech. 

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, 

zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících 

osob ani zásahu požárních jednotek. 

Dveře   na   únikových   cestách   musí   být   opatřeny   kováním   (včetně  uzavíracího 

mechanizmu), které umožňuje jejich snadné otevření. Požární uzávěry  (i  dveře  bez  

požární  odolnosti)  na  únikových  cestách  musí  mít  ve směru úniku osob kování, 

které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či  samočinně  (bez  užití  

jakýchkoliv  nástrojů),  ať  již  uzávěr  je  běžně  zamčený, zablokovaný či  jinak  

zajištěný  proti  vloupání  apod.,  (označení  dveří  s  panikovým zámkem viz výkresová 

příloha). 

Přenosné hasicí přístroje 

Prostory jednotlivých požárních úseků budou vybaveny stanoveným počtem a druhem 

přenosných hasicích přístrojů. Návrh rozmístění PHP viz výkresová příloha. 

 

D.1.1.a.10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálu a o 

požadované jakosti provedení 

Veškeré dodané materiály na stavbu budou atestované, popř. jsou na ně vydána 

prohlášení o shodě. Průběh výstavby bude pravidelně dozorován v předem stanovených 

termínech. Všechny konstrukce a stavební úpravy budou prováděny podle všech 

platných vyhlášek a norem za použití předepsaných materiálu a provedením 

proškolenými pracovníky.  
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D.1.1.a.11 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Pro danou stavbu se neuvažuje žádný netradiční technologický postup při provádění, 

pokud se během provádění vyskytne možnost využití nějakých netradičních technologii 

či postupu, tak bude o všem informován investor. 

D.1.1.a.12 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele.  

Pro jednoznačnost technického řešení bude projekt prováděn podle projektové 

dokumentace projektanta. Pokud se během výstavby projeví potřeba pro zhotovení 

nějaké dokumentace navíc, tak zhotovitel bude o této věci informovat projektanta.  

D.1.1.a.13 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

a případných kontrolních měření a zkoušek 

Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základových konstrukcí před jejich 

zakrytím a položením betonové desky a také  při jakýchkoliv nově zjištěných problému 

během výstavby celého objektu.  

 

D.1.1.a.14 Výpis použitých norem a vyhlášek 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (7. 2004)  

ČSN 73 0540-1 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové metody (6. 2005)  

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov: Terminologie (6. 2005)  

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: Požadavky (10.2011); Změna: Z1 (4. 2012)  

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin (11.205)  

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody (6.2005)  

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (11.2000)  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; Změna: Z1 (2. 2013)  

ČSN 73 0802 - PBS: Nevýrobní objekty (5. 2009)  

ČSN 73 0804 - PBS: Výrobní objekty (2. 2010)  

ČSN 73 0810 - PBS: Společná ustanovení (4. 2009); Změna: Z1 (5. 2012)  

ČSN 73 0818 - PBS: Obsazení objektu osobami (2. 1997) ); Změna: Z1 (10. 2002)  

ČSN 73 0833 - PBS: Budovy pro bydlení a ubytováni (9. 2010); Změna: Z1 (2. 2013) 

ČSN 73 0873 - PBS : Zásobování požární vodou (6. 2003)  
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ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2. 2013)  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (3. 2010)  

ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7. 2005)  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Změna: Z4 (7. 2003) 

 

 

         ……………………. 

V Brně dne 16. 1. 2014      Bc. Libor Koloničný 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vyřešit dispozici, celkový architektonický vzhled, 

navrhnout vhodnou konstrukční soustavu a vypracovat výkresovou dokumentaci včetně 

textové části a příloh podle pokynů vedoucího práce.  

Projektová dokumentace byla vypracována pomocí software AutoCad a jednotlivé části 

projektu jako např. stavební fyzika byly vypracovány pomocí licencovaného školního 

software. Při práci byl rovněţ vyuţit program SketchUp, pomocí kterého bylo moţno 

snadněji navrhnout celkový architektonický vzhled budovy. 

Při postupu vypracovávání celého projektu bylo postupováno od prvotních studií 

dispozic, analýzou prostředí kde má být daná budova situována, analýzou specifických 

poţadavků pro danou stavbu, aţ po vypracovávání prováděcí dokumentace a řešení 

detailů. 

Výsledek práce splňuje poţadované nároky na správnou funkci a chod celého objektu a 

můţe poslouţit jako vhodná inspirace pro projektanty a architekty zpracovávajících 

projekt s obdobnými poţadavky. 

Při zpracování diplomové práce bylo vycházeno z aktuálně platných vyhlášek, norem a 

podkladů výrobců. 
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