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Abstrakt 
V rámci diplomové práce byla zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu 
polyfunkčního domu v Litovli. Objekt bude sloužit zejména pro účely autobusového a 
vlakového nádraží, dále pak pro administrativní účely. Jedná se o dvou až třípodlažní budovu 
moderního vzhledu vhodně zapadající do okolní přírody. V průběhu návrhu byl kladen důraz 
jak na vzhled budovy, tak na správné provozně technické a dispoziční řešení. Objekt je řešen 
tak, aby byl z hlediska návrhu i samotné implementace snadno proveditelný. Dále aby 
splňoval veškeré požadavky na stavební fyziku a požární bezpečnost. V rámci seminární 
práce byla řešena problematika letního přehřívání místnosti umístěné na jižní straně objektu. 
Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby byl použit software CAD a 
specializovaný software pro výpočty stavební fyziky a statiky stavby. 
 
Klíčová slova 
diplomová práce, polyfunkční dům, moderní vzhled, podstatný důraz, dispoziční řešení, 
stavební fyzika, požární bezpečnost, seminární práce, letní přehřívání, projektová 
dokumentace pro provedení stavby 
 
 
Abstract 
The diploma thesis was elaborated for as part of design documentation for new 
multifunctional building in Litovel. The building will be used for purposes of bus and train 
station, another way for administration purposes. The building contains the second and a third 
floor with a modern look suitably fits into the surrounding countryside. The significant 
emphasis was on both nice appearance of the building, so the correct process engineering and 
dispositional solution. The building is designed so that in terms of design and implementation 
easily accomplishable. Furthermore, to meet all the requirements for building physics and fire 
safety. During seminar work was solved problems of summer overheating of the room 
situated on the south side of the building. For the preparation of project documentation for 
construction was used CAD software and specialized software for structural calculations of 
statics and construction. 
 
Keywords 
diploma theses, multifunctional building, modern appearance, significant emphasis, 
dispositional solution, building physics, fire safety, seminar work, summer overheating, 
project documentation for construction 
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ÚVOD 
 
Předmětem diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace pro provedení 

stavby pro novostavbu polyfunkčního domu v Litovli. Jedná se o objekt větších rozměrů, 
který zejména z pohledu architektonicky – stavebního a stavebně – technického přináší různé 
otázky možných variabilních řešení. Cílem této práce je správně navrhnout a případně 
posoudit ucelené části stavby, a to jak z hlediska stavebně – konstrukčního, tak z hlediska 
stavební fyziky a požární bezpečnosti stavby.  

Objekt je navržen na základě možné poptávky na nové autobusové a vlakové nádraží 
ve městě Litovel na Olomoucku. Momentálně se na řešeném území nachází zastaralé malé 
vlakové nádraží. Pro cestující autobusem není doposud řešeno žádné stávající zázemí. Budova 
působí moderním vzhledem s prosklenými plochami a lepeným lamelovým dřevem v místě 
štítových stěn. Je navržena tak, aby svým provozem a funkčností byla maximálně šetrná vůči 
životnímu prostředí. Tento fakt je podmíněn zejména skutečností, že řešené území je 
situováno v chráněné krajinné oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. Z tohoto důvodu je také 
nezbytné klást důraz na vzhled a celkové architektonické řešení stavby, zejména pak na volbu 
barevných povrchových úprav. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Polyfunkční dům v Litovli, č. parc. 1686/1 

b)  Místo stavby 
Litovel – Nádraží město, č. parc. 1686/1, Litovel 784 01 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Město Litovel 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 
Litovel, kraj Olomoucký 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Bc. Pavel Obrátil 
Litovel – Myslechovice 109 
Chudobín 783 21 

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) Požadavky investora na rozsah a řešení stavby 
b) Architektonické studie stavby 
c) Geodetické podklady 
d) Podklady katastrální mapy 
e) Celková situace obce 
f) Prohlídka a zaměření stavební parcely 
g) Radonový průzkum 
h) Předběžná konzultace projektanta s místním stavebním úřadem 
i) Vyjádření všech dotčených orgánů 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
  

a) Rozsah řešeného území 
Novostavba polyfunkčního domu bude řešena na doposud plánovaném 

pozemku  s parc. č. 1686/1, kat. území Litovel. Předpokládá se včasné zajištění  
a skoupení pozemků investorem ve spolupráci s ČD, ČSAD od ostatních doposud 
aktuálních vlastníků pozemků.  

V současné době nejsou pozemky zceleny čistě do jednoho z důvodu stávajících 
stavebních objektů. Avšak po koupi pozemků a následně jejich spojením se dle mapy 
katastru nemovitostí odhaduje jeho velikost na 2416 m2. 
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b) Dosavadní využití zastavěnosti území 
V současné době se na řešeném území nachází dva stavební objekty, a to stávající 

budova vlakového nádraží a herna. Před zahájením samotné výstavby se předpokládá 
absolutní odstranění všech těchto objektů včetně stávajících zanedbalých 
inženýrských sítí. 

 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. 
Dále je nutno respektovat věcné břemeno pozemku o zřizování a provozování vedení 
ve spolupráci se správou železnic ČD. 

 
d) Údaje o odtokových poměrech 

Veškeré dešťové vody budou nasměrovány do svodného kanalizačního potrubí 
dešťových vod a následně vyústěny do řeky Moravy, která se nachází v blízkosti 
řešeného objektu. 

 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Litovel. Nově 
řešená budova bude sloužit pro stejné účely jako dosavadní stavební objekty. 
Zejména pak jako shromažďovací prostor pro využití vlakového a autobusového 
nádraží a částečně jako administrativní budova v 2. a 3. NP. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly dodrženy 
obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 „o obecných 
požadavcích na využívání území“ a příslušných změn. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a budou zapracovány v dokumentaci 

do přílohy E. Dokladová část. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou řešeny. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Konečná a přesná hodnota stavby bude vypracována odborníkem rozpočtářem. 

Tato příloha bude odevzdána společně s DPS. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 p.č. 119/3 –  ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00  
  Ostrava 
 p.č. 1574/6 –  Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  
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  Olomouc 
 p.č. II 125/2 –  Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 778/1b. , 784 01 Litovel 

p.č. 128/2 –  Česká republika 
p.č. 118/2 –  Mgr. Jiří Bednář, Komárov 989/5, 784 01 Litovel 

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 

 
b) Účel užívání stavby 

Stavba je navržena jako polyfunkční dům pro účely shromažďovacích prostor 
autobusového a vlakového nádraží. Dále pak pro účely administrativních prostor  
ve formě kanceláří v ostatních nadzemních podlažích. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Místo stavby není kulturní ani jinak chráněnou památkou, zónou, … 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navržené projektové řešení je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Projektová dokumentace se řídí vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj  
č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

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

právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů a správců sítí budou zapracovány do projektové 

dokumentace do přílohy E. Dokladová část. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou řešeny. 

 
h) Navrhované kapacity stavby 

SO 01 – Polyfunkční dům v Litovli 
Celková plocha stav. pozemku: 2 416 m2  
Obestavěný prostor: 6 224 m3 
Zastavěná plocha: 

• 1 NP 566,3 m2  

• 2 NP 492,7 m2  

• 3NP 294,2 m2  
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Užitná plocha: 1354 m2  
Zpevněná plocha pozemku: 1280 m2  
Počet podlaží celkem: 3 

 
i) Základní bilance stavby  

Jednotlivě řešeno v části B - Souhrnná technická zpráva. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
V rámci řešeného objektu se předpokládá orientační lhůta výstavby, skutečná 

(reálná) doba výstavby se bude odvíjet od požadavků investora a časových 
harmonogramů jednotlivých etap výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 24 měsíců 
Předpokládané zahájení stavby: 04/2015 
Předpokládané ukončení stavby:04/2017 
Postup výstavby: 

• Hrubé terénní úpravy, shrnutí ornice, příprava území 

• Výkopové práce, základové konstrukce, práce HSV 

• Hrubá stavba (horní), práce HSV 

• Práce PSV a dokončovací práce 

• Úprava terénu, zpevnění okolních ploch 
 
Přesný postup prací si stanoví prováděcí firma v zásadách organizace výstavby. 
V první etapě výstavby budou provedeny veškeré zemní a výkopové práce, poté 

budou následovat práce základových konstrukcí. Následuje výstavba horní hrubé 
stavby v systému Livetherm, poté pokládka střešních lepených lamelových nosníků  
a zastřešení objektu plechovou krytinou Rheinzink. Poté se budou provádět práce 
PSV a odborné řemeslné práce. Konečná etapa se zaobírá dokončovacími pracemi  
a konečnou úpravou terénu. 

 
k) Orientační náklady stavby 

Polyfunkční dům v Litovli– cca 41 mil. Kč s DPH (pouze orientační částka) 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  

ZAŘÍZENÍ 
 

SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Nově navržená dešťová kanalizace 
SO 03 – Přípojka splaškové tlakové kanalizace, s revizní a čerpací šachtou 
SO 04 – Vodovodní přípojka 
SO 05 – Připojení na stávající podzemní vedení elektrické energie 
SO 06 – Plynovodní přípojka 
SO 07 – Zpevněné a parkovací plochy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
V současné době se na stavebním pozemku nachází stávající stavební objekty 

současného vlakového nádraží a herny. Před samotnou výstavbou nového nádraží  
se předpokládá odstranění těchto stavebních objektů včetně zastaralých inženýrských 
sítí. Stavební pozemek, na kterém bude probíhat výstavba nového objektu a který je 
doposud veden pod parc. č. 1686/1 zaujímá plochu 8371 m2. Jelikož se jedná  
o pozemek vedený v ochranném pásmu železniční tratě, bude pro přehlednost  
a jednoduchost nově vytyčen, rozčleněn geodetem a zaveden do katastru nemovitostí 
o ploše cca 2416 m2. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Před zahájením stavby byl odborným pracovníkem proveden radonový průzkum. 

Na jeho základě lze konstatovat, že řešené území spadá do kategorie nízkého 
radonového indexu. Před zahájením prací základových konstrukcí bude proveden 
inženýrsko – geologický průzkum, neboť se na daném území předpokládá zvýšená 
hladina podzemní vody.  

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě ČD a v chráněné 
krajinné oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. Jelikož se jedná o budovu sloužící také 
pro účely ČD, předpokládá se plná podpora a spolupráce s těmito společnostmi.  

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 

Stavba se nachází v záplavovém území města Litovel. Jelikož se jedná o pozemek 
vyvýšený cca 3 m nad hladinu vedlejší řeky Moravy, předpokládá se (díky 
převýšení) dostatečná přímá ochrana před možnou budoucí povodní. Tento fakt také 
vyplývá ze zkušeností a poznatků z minulých let, kdy město postihly povodně. 
Hladina podzemní vody se zde uvažuje zvýšená cca 1,8 – 2 m pod upraveným 
terénem. Tato skutečnost se však ověří inženýrsko – geologickým průzkumem.  

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

poměry v území 
V těsné blízkosti řešeného objektu se nevyskytují stavební objekty či jiná 

technická nebo technologická zařízení.  Zejména z tohoto důvodu se nepředpokládá 
nikterak závažné omezení, či dotčení okolních staveb výstavbou s výjimkou 
zvýšeného hluku a prašnosti během stavebních prací. Z hlediska odtokových poměrů 
bude stavba v případě nouze a prudkých dešťů odvodněna do řeky Moravy. Během 
výstavby bude na autobusovém nádraží zbudováno dočasné zázemí pro cestující 
vlakovou a autobusovou dopravou. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

Nejsou zde řešeny. 
  

h) Územně technické podmínky 
- Napojení na technickou infrastrukturu 

Poblíž řešeného území jsou k dispozici veškeré žádané inženýrské sítě. Jedná  
se o veřejný řád vodovodu (ČERLINKA), plynovod STL (RWE), tlakovou 
splaškovou kanalizaci (ČERLINKA), elektrické vedení NN (ČEZ) a sdělovací kabel 
(O2). Dále je v ulici zajištěno vedení veřejného osvětlení. 

 
- Napojení na dopravní infrastrukturu 

Kolem objektu budou vybudovány nové parkovací plochy pro osobní automobily, 
zpevněné plochy formou dlážděných chodníků a boční příjezdová asfaltová 
komunikace v plynulé návaznosti na hlavní ulici. 

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

V rámci řešeného objektu se předpokládá orientační lhůta výstavby, skutečná 
(reálná) doba výstavby se bude odvíjet od požadavků investora a časových 
harmonogramů jednotlivých etap výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 24 měsíců 
Předpokládané zahájení stavby: 04/2015 
Předpokládané ukončení stavby:04/2017 
Přesný postup prací si stanoví prováděcí firma v zásadách organizace výstavby. 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o polyfunkční dům plnící dvě hlavní funkce. V 1. NP se jedná  

o shromažďovací prostory autobusového a vlakového nádraží, ve 2 a 3. NP  
o prostory administrativní. Všechna patra jsou vybavena hygienickým a sociálním 
zázemím včetně kuchyněk. V 1. NP je kromě prostor nádraží umístěna také kavárna 
s návazností na letní terasu. 
SO 01 – Polyfunkční dům v Litovli 
Celková plocha stav. pozemku: 2 416 m2  
Obestavěný prostor: 6 224 m3 
Zastavěná plocha: 676,8 m2  
Užitná plocha: 

• 1 NP 566,3 m2  

• 2 NP 492,7 m2  

• 3NP 294,2 m2  
Celkem užitná plocha: 1354 m2  
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Zpevněná plocha pozemku: 1280 m2  
Počet podlaží celkem: 3 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 
Polyfunkční dům zaujímá celkovou zastavěnou plochu 676,8 m2. Jedná  

se o tvarově kombinovaný stavební objekt. Z jedné části dosahuje pouze dvou 
nadzemních podlaží, z druhé části je objekt navýšen o třetí patro. Dle  
urbanisticko – architektonického návrhu lze objekt označit za vhodně umístěný do 
okolní zástavby. Nikterak nenarušuje okolní přírodu a s pomocí moderních 
stavebních materiálů a jemného barevného provedení plynule zapadá do krajiny.  

 
b) Architektonické řešení 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu navrženého pro 
účely nádražních a administrativních prostor. Jedná se o dvou až tří podlažní členěný 
objekt. V 1. NP je situováno autobusové a vlakové nádraží, v 2. NP jsou navrženy 
prostory pro administrativní činnosti. Ze severní strany se z části objektu rozprostírá 
prosklená fasáda ohraničující hlavní vstupní halu od autobusového nádraží. Vstup do 
objektu ze severní strany plynule navazuje na letní terasu kavárny. Z východní strany 
je situován hlavní vstup do schodišťové haly určený především pro pracovníky 
administrativy. Od jihu se rozprostírají velké prosklené výplně otvorů zasedací 
místnosti, vedoucího oddělení a kanceláře sekretářky. Je zde viditelné uskočení části 
objektu a vytvoření tak terasy v 2. NP. Západní strana nabízí zapuštěný hlavní vchod 
do centrální haly od železniční trati, je tedy určen především pro cestující vlakem. 
Západní část objektu je tvořena dvěmi podlažími s plochou střechou. Část této 
střechy je provedena jako pochozí ohraničená zábradlím, část jako vegetační 
provedená z kačírku. Střecha nad 3. NP je navržena jako dvouplášťová provětrávaná 
zakřiveného tvaru a provedená z nosníků z  lepeného lamelového dřeva. 

V 1. NP je situována centrální hala nádraží spojující severní, západní a jižní stranu 
objektu. Z ní je možnost přímé návaznosti na čekárnu pro cestující, odbavovací 
přepážky nebo přímý vstup do trafiky, či kavárny. Kavárna nabízí vlastní hygienické 
a provozní zázemí, posezení uvnitř i venku na terase, nebo využití baru. V rámci 
vhodné dispozice je propojena s hlavní úklidovou místností a skladem pro potřebné 
suroviny. Východní část prvního podlaží slouží pro účely ČD. Kromě odbavovacích 
přepážek je zde umístěno hygienické zázemí pro zaměstnance, úschovna zavazadel  
a kancelář výpravčího. Poslední variantou využití centrální haly je přímá návaznost 
na boční halu. Z té je možné plynule přejít do schodišťového prostoru, nebo využít 
hlavní hygienické zázemí pro cestující, či místnosti spojené se zaměstnanci pro úklid 
budovy. 

Do 2. NP a obecně do administrativní části budovy se vchází z východní strany 
objektu přes schodišťovou halu. Na ni navazuje chodba tvaru „L“, ze které je možné 
vstoupit do jednotlivých kanceláří, či přes kancelář sekretářky do 
pracovny vedoucího oddělení. Tyto dvě místnosti jsou orientovány na jih s tím,  
že vedoucí oddělení má možnost využít venkovní terasu. Za touto kanceláří  
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se nachází jednotlivá oddělení a pracovny zaměstnanců administrativy ČD. Tyto 
prostory zaujímají celou západní část budovy a krom jiného nabízí i spisovny pro 
archivaci materiálu. Sociální a hygienické zázemí je přístupné z hlavní chodby. 

Ve 3. NP se rovněž nachází chodba stejného tvaru, avšak toto patro je zúženo na 
přibližně poloviční šířku budovy. Nachází se zde kancelářské prostory, hygienické 
zázemí a z jižní strany celé šíře podlaží je situována zasedací místnost s prosklenou 
jižní částí fasády. Z hlavní chodby je rovněž možné využít hygienické zázemí. 

Schodišťová hala nabízí využití evakuačního výtahu do všech třech pater zejména 
pro potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Strojovna výtahu je 
umístěna pod schodišťovým ramenem v 1. NP. Technická místnost se nachází rovněž 
v 1. NP se vstupem ze schodišťové haly. Kolárna je umístěna přímo za ní,  
avšak s vlastním vchodem umístěným pod ocelovou terasou. 

U všech tří zmíněných hlavních vchodů do objektu jsou k dispozici rampy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace opatřené zábradlím a s vodící tyčí. 
Po severní části obvodu objektu je navrženo zavěšené skleněné zastřešení. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je svým architektonicko – stavebním řešením navržena tak, aby splňovala 

podmínky bezbariérového přístupu. U všech tří hlavních vchodů jsou umístěny 
rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rampy jsou provedeny 
v podélném sklonu 1:16 a opatřeny zábradlím v. 900 mm s vodící tyčí a madly. 
Dveře budou bezprahové opatřeny madly a klikami ve výšce 900 mm nad podlahou, 
výškové rozdíly podlah nepřesáhnout 20 mm s výjimkou terasy vedoucího oddělení  
a vstupu na pochozí část střechy. Hygienické a sanitární zařízení budou provedeny 
dle platných předpisů a norem. Návrh bezbariérového řešení stavby bude proveden 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je svým stavebně konstrukčním řešením navržena tak, aby vyhovovala 
všem bezpečnostním požadavkům z hlediska užívání staveb. Zejména se dbá na práci 
a obsluhu elektrických zařízení, která musí být před uvedením do provozu opatřena 
bezpečnostními tabulkami, značkami a nápisy dle aktuálně platných norem. 
 
Zákonné předpisy:   

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
nař.vl. ČR č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nař.vl. ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a)  Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém 

Konstrukční systém polyfunkčního domu je navržen jako stěnový kombinovaný 
v systému Livetherm. Obvodové zdivo je navrženo tl. 400 mm se zabudovaným 
tepelným izolantem z polystyrenu EPS tl. 140 mm. Nosné vnitřní zdivo tl. 300 mm  
a příčky tl. 120 mm. Stropy jsou rovněž navrženy v systému Livetherm jako 
polomontované skládané tl. 250 mm. Střecha nad jednou částí budovy je navržena 
jako plochá s tepelnou izolací ze spádových klínů a s povlakovou krytinou z PVC. 
Střecha nad druhou částí objektu je provedena ze zakřivených nosníků jako 
dvouplášťová větraná s plechovou krytinou. 

 
Zemní práce 

Před samotným založením stavby budou provedeny nutné zemní práce a terénní 
úpravy. V první etapě se zajistí přístupová cesta na staveniště a až po vyrovnání 
stavební parcely (shrnutí ornice) budou probíhat výkopové práce. Dle výkresu 
základů budou vyhloubeny základové rýhy patřičné šíře a do patřičné hloubky. 
V oblasti pod výtahovou šachtou bude vyhloubena stavební jáma daných rozměrů. 

 
Základy 

Nové základové konstrukce budou provedeny jako ŽB základové pasy rozdělené 
na dvě části. Spodní část bude provedena dle výpočtu základů dané šíře, horní část 
bude zhotovena tl. 400 mm pod nosnými zdmi objektu. Obvodové základové pasy 
budou zatepleny extrudovaným polystyrenem (např. TI-Polystyren XPS Styrodur 
2800C tl. 100 mm) dosahující po spodní část základového pasu. Pro základy bude 
použit beton prostý C20/25 s vloženou ocelovou výztuží např. B550B dle statického 
výpočtu. Pod výtahovou šachtou bude provedena ŽB podkladní deska tl. 200 mm, 
rovněž po všech stranách zateplená polystyrenem EPS tl. 140 mm. Dodatečné 
základy budou provedeny i pod příčkami v 1. NP, neboť se díky jejich výšce 
předpokládá vyšší zatížení do základové spáry. Rovněž se provedou základové pasy  
i pod prvním schodišťovým stupněm a komínovým tělesem. Základové konstrukce 
budou provedeny dle statického výpočtu odborníka a dle výkresu základových 
konstrukcí. Předpokládají se mírné změny na základě vyhodnocení  
inženýrsko – geologického průzkumu. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Nové obvodové zdivo bude provedeno z liapor - betonových tvárnic systému 
Livetherm TOL Z400/LEP 198 P-5. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z obdobných 
tvarovek TNB 300 /LEP 198-P6 na zdící maltu ZM 10 a MTS 10. Veškeré krácení 
tvarovek bude provedeno přesně speciální pilou pro řezání liapor - betonových 
bloků. Konstrukční výška stěn v 1. NP dosahuje 3,7 m, v 2. NP výše 3,2 m od stropní 
desky a v 3. NP výše 3,1 m. Na konci nosných stěn bude proveden ŽB ztužující 
pozední věnec šíře dané stěny. U obvodových stěn bude věnec proveden pomocí 



 

13 

 

speciálních věncových tvarovek TOL V400/LEP 198-P5. Vazba stěn bude provedena 
v souladu s podklady vydanými výrobcem Livetherm. 
 
Příčky 

Vnitřní příčky budou provedeny tl. 120 mm stejného systému a materiálu jako 
nosné zdivo, typu TPL 120/LEP 198-P4. V daných místech dle výkresové 
dokumentace jsou provedeny příčky SDK. Jedná se zejména o instalační šachty, 
které budou provedeny z pozinkovaného roštu a opláštěné protipožárním SDK 
s požární odolností EI 30. V hygienických místnostech budou provedeny předstěny 
z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 150 mm. V 1. NP a 3. NP budou příčky ztuženy 
ŽB pozedními věnci. 

 
Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou zhotoveny ze systému Livetherm jako polomontované 
skládané. Jedná se o uložení stropních trámců ST-S-21 dané délky a mezi ně 
vložených stropních lehčených vložek SVB 210. Osová vzdálenost nosníků je šíře 
480 mm nebo 660 mm. Trámce délky do 5 m musí být uloženy min. 100 mm, trámce 
nad 5 m min. 150 mm. V daných místech jsou trámce provedeny jako zdvojené.  
Po pokládce následuje zalití stropní desky betonovou směsí C16/20 s vložením kari 
sítě při horním povrchu o tl. 40 mm. Deska D12 nad zapuštěnou částí objektu bude 
provedena jako křížem vyztužená vetknutá do ŽB věnce. V rámci zhotovení 
stropních konstrukcí budou vymezeny otvory a prostupy pro průchod instalačních 
šachet a potrubí. V daných místech jsou z důvodu velkého rozpětí otvorů použity 
ocelové svařované profily. Do nich jsou uloženy stropní destičky Livetherm  
a v tomto prostoru je vedena ocelová výztuž pozedního věnce. Ocelové nosníky  
a ostatní specifické části stropní konstrukce budou ověřeny statickým výpočtem. 

   
Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy bude provedena dvojího typu. Nad západní částí objektu bude 
zhotovena plochá střecha. Z jedné poloviny je navržena jako pochozí, z druhé části 
jako vegetační. Nad čekárnou je rovněž navržena plochá střecha vegetační. Skladba 
ploché střechy se skládá z parotěsné vrstvy z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, 
tepelné izolace EPS 150S (spádové klíny) a hlavní hydroizolační povlakové izolace 
z PVC-m ochráněnou geotextílií. Následuje přitížení hydroizolace praným říčním 
kamenivem nebo pokládkou betonových dlaždic na rektifikační terče. 

Východní část objektu (3. NP) je zastřešena dvouplášťovou větranou plochou 
střechou.  Nosné prvky tvoří nosníky obloukového tvaru z lepeného lamelového 
dřeva (GLT). Tyto konstrukce jsou ztuženy příčnými trámy zabraňujícími klopení 
nosníků. Ze strany štítů objektu jsou k těmto nosníkům uchyceny nosné ocelové 
konzoly, které tvoří nosnou složku přesahu střechy. Spodní plášť je navržen jako 
lehký a opatřen tepelnou izolací z minerální plsti, pozink. nosného roštu pro OSB 
desky, parozábrany z PE-fólie a SDK protipožárního podhledu. Horní plášť je uložen 
na GLT nosníky, ztužen dřevěným prkenným bedněním, zateplen tl. 50 mm 
minerální vatou (Isover R) a následně opatřen skládanou plechovou krytinou 
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(Rheinzink) na speciální strukturní rohož s difúzně propustnou fólií. Střešní 
konstrukce bude ověřena odborným statickým výpočtem. 

 
Schodiště 
Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm umístěným v samostatné hale na 

východní straně objektu. Schodišťová ramena jsou navržena jako monolitická 
vetknutá do přiléhajících nosných stěn. Konstrukce bude vyztužena na základě 
odborného statického výpočtu. 

 
Výplně otvorů 

Okna i dveře jsou navržena jako hliníková výrobce Reynaers model CS86 - HI. 
Jedná se tříkomorový typ rámu (Uf=1,2 W/m2K) se zasklením izolačním dvojsklem 
Interm s fólié HEAT Mirror (Ug=0,87 W/m2K). Tvar a vzhled oken bude proveden 
dle výkresové dokumentace. Ze severní strany bude část obvodového pláště objektu 
proveden jako prosklená fasáda Reynaers typu CW50-HI zasklená stejným typem 
skla jako ostatní výplně otvorů. Veškeré barevné provedení výplní otvorů bude 
provedeno v odstínu antracit.  

Interiérové dveře budou ve vetší míře dřevěné plné zabudované do obložkových 
dřevěných zárubní. Výjimku tvoří pouze protipožární dveře a dveře na hlavních 
interiérových komunikacích, které jsou navrženy jako hliníkové. Hlavní vchody do 
nádražní haly jsou provedeny jako automatické posuvné dveře Reynaers CONCEPT 
PATIO 155/CS86-HI. 

 
Úpravy povrchů 

Venkovní – šlechtěná bílá rýhovaná omítka na penetraci a omítku, barva dle 
požadavků investora a architektonických studií (předpoklad bílá v kombinaci 
s barevnými meziokenními pásy). 

Vnitřní – jádrová hladká VPC omítka + vnitřní štuková omítka a malba, 
keramické obklady, SDK. 

Štíty jsou oplechovány TiZn tl. 0,8 mm ve formě skládané plechové střechy 
(Rheinzink). 

 
Podhledy 

Podhledy v 1. NP budou provedeny po celém podlaží s výjimkou m. č. 1.01  
a ve výšce +3,0 m nad podlahou, podhledy v 2. NP potom s výjimkou chodby  
ve výšce +2,75 m nad podlahou. Podhledy nad 3. NP jsou provedeny po celé ploše 
podlaží  
ve výšce +3,0 m nad podlahou, zároveň tvoří lehkou stropní konstrukci posledního 
užitného nadzemního podlaží.  

Veškeré podhledy jsou provedeny v systému Rigips jako SDK montované desky 
s požadovanými požárními vlastnostmi uchycené na pozink rošt. Strop nad 3. NP je 
proveden jako částečně zavěšený na nosníky, tvořený podkladními OSB deskami  
a na ně přichycenými SDK deskami.  
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Klempířské prvky 
Budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6-0,8 mm v barvě odstínu střešní 

krytiny. Jedná se především o venkovní parapety, oplechování atik, střešní krytinu 
s větracími komínky a střešní okapový systém výrobce Rheinzink. 

 
Zámečnické prvky 

Zámečnické prvky představují zejména konstrukce zábradlí, čistící zóny před 
vstupy do objektu formou ocelových roštů, větrací mřížky a stahovací ocelovou mříž 
pro zabezpečení trafiky. Dále se zde řadí výroba ocelových konzol pro střešní 
konstrukci a prvky ocelové terasy. Veškeré prvky jsou podrobně řešeny ve výpisu 
prvků. 

 
Zastínění 

Z důvodu velkých prosklených ploch na jižní straně objektu bylo nutné řešit jejich 
dodatečné zastínění. Jedná se o místnosti č. 2.03 a 3.02. Tato problematika je 
samostatně řešena v seminární práci a v příloze stavební fyziky. 

 
Izolace 

Po celé ploše 1. NP jsou navrženy izolace z polystyrenu EPS 100Z. Pokládka 
bude provedena ve dvou vrstvách o celkové tl. 140 mm. Prostor kolem výtahové 
šachty bude zaizolován stejným způsobem. 

Obvodové zdivo je navrženo z tvarovek Livetherm TOL Z400/LEP 198,  
která v sobě již obsahuje zabudovaný tepelný izolant z polystyrenu EPS tl. 140 mm.  

Stropní konstrukce nad 3. NP je tepelně izolována minerální vatou (např. Isover 
Uni) o tl. 300 mm. Střecha nad 1.NP a 2. NP je opatřena tepelným izolantem 
z polystyrenových spádových klínů ESP 150S. V 2. a 3. NP budou v podlaze 
provedeny kročejové izolace z minerální plsti (např. Isover Orsil T-P) o tl. 50 mm. 

Stavba bude od podkladní betonové desky oddělena hydroizolačním souvrstvím 
tvořeným dvěma asfaltovými pásy s nosnou skleněnou vložkou určenými pro použití 
do spodních staveb (např. pásy firmy Dektrade Dekbit V60 S35 a Dekbit AL S40). 

 
Komíny 

V objektu je navrženo jedno komínové těleso v systému Livetherm. Jedná  
se o jednoprůduchový komín Plewa BLK Klasic 400x400 mm s průměrem průduchu 
160 mm. Komín bude v místě prostupů stropní konstrukcí oddilatován pomocí 
izolačních pásků z minerální plsti. 

 
Zpevněné plochy 

Kolem objektu jsou nově navrženy zpevněné plochy ze zámkové dlažby položené 
na štěrkové lože. Nejnižší vrstva je tvořena zhutněnou zeminou na 0,2 MPa, 
následuje štěrkový podsyp frakce 16-32 mm a nakonec jemný štěrk frakce 4-8 mm. 
Plochy jsou vyspádovány k odvodňovacím žlabům. Nástupiště ČD bude provedeno 
v souladu s normami, vyhláškami a právními předpisy týkající se této problematiky. 
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b) Mechanická odolnost a stabilita 
Ve statické části je řešeno, aby zatížení na stavbu nemělo za následek: 

− aby nedošlo ke zřícení stavby 

− k většímu stupni nepřípustného přetvoření 

− poškození jiných částí stavby nebo zařízení v důsledku většího přetvoření  
nosných konstrukcí 

− poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Tato problematika je řešena v samostatné části zpracované statikem. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Jako podklad pro vypracování následujících bodů posloužily zejména výkresy 

architektonicko – stavebního řešení a požadavky investora. Dále byly vypracovány 
tepelně – technické posudky obalových konstrukcí celého objektu, pomocí kterých 
byla vyčíslena tepelná bilance domu a provedena dimenze zařízení pro vytápění. 
Stavební fyzika je podrobně řešena v samostatné příloze. 

 
a) Technické řešení 

- Zařízení pro vytápění 
Pro pokrytí tepelných ztrát celého objektu o hodnotě 46,123 kW bude sloužit 

kondenzační plynový stacionární kotel např. VIADRUS CLAUDIUS K2L. 
Pětičlánkový kotel dosahující výkonu 49 kW bude sloužit pouze pro ohřev vody  
do otopné soustavy a bude umístěn v techn. místnosti v 1. NP.  Druhý kotel stejného 
typu, ale s dvěma články o výkonu 16 kW bude sloužit pro ohřev teplé vody  
a dodatečně pro ohřev vody do otopné soustavy. Na kotlovém okruhu bude umístěn 
hydraulický vyrovnávač tlaků a rozdělovač, který bude regulovat a řídit rozvod vody 
do jednotlivých okruhů. Kotel bude řízen automaticky elektronickou řídící 
jednotkou. Uvažuje se tedy ústřední vytápění. Tato část projektové dokumentace 
bude podrobně řešena odborníkem TZB v samostatné části. 

 
- Tepelná bilance (podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.) 

Předpokládané tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 
Předpokládané součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou v souladu 
s požadavky ČSN 73 0540 – 2 – Požadavky: 

S1-Podlaha: 0,32  W/m2K 
S2-Sokl: není řešeno 
S3-Stěna: 0,25   W/m2K  
S4-Podlaha 2. NP: 0,58 W/m2K 
S5-Střecha D1: 0,19 W/m2K 
S6-Střecha D3: 0,17 W/m2K 
Okno (hliník. rám, izolační dvojsklo)-průměr: 1,0 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Uem: 0,30 W/m2K  
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Pro jednotlivé konstrukce bylo uvažováno s následujícími korekcemi 
∆U [W.m-2.K] vlivem tepelných mostů: 
Stěna obvodová C1: 0,02 
Stěna vnitřní C2, C3: 0,02 
Podlaha ve styku se zeminou A1,A3: 0,05 
Podlaha mezi podlažími B1, B2: 0,05 
Podlaha nad volným prostorem B2: 0,05 
Podlaha nad volným prostorem B3: 0,05 
Střecha D1, D2:  0,05 
Střecha D3:  0,05 
 
Tepelné ztráty větráním Hv: 24,14   kW 
Tepelné ztráty prostupem HT: 22,00  kW = 661,1 W/K  
Součet tepelných ztrát: 46,12  kW 
Přibližná měrná potřeba tepla E1:  10,69  kWh/m3a 
  

- Zařízení pro ohřev teplé vody 
Ohřev teplé vody bude proveden např. pomocí stojatého kombinovaného ohřívače 

vody Dražice OKC dimenze dle výpočtu TZB. Napojení zásobníkového ohřívače  
na studenou a teplou vodu je nutné provést dle platných norem a předpisů. Zvláště je 
nutné provést kontrolu tlaku studené vody s ohledem na dovolený tlak 
v zásobníkovém ohřívači a v případě potřeby instalovat pojistný ventil. 

 
-   Otopná soustava 

Otopná soustava bude navržena dle výpočtu odborníka TZB. Doporučuje se volit 
v nízkém tepelném spádu 50/30 °C, a to zejména z důvodu zvýšení účinnosti 
kondenzačního plynového kotle. Otopná soustava je zajištěna nuceným oběhem 
vody, který zajišťují teplovodní oběhová čerpadla. Před čerpadly jsou osazeny filtry 
pro zachycení mechanických nečistot. Před skleněnou fasádou a prosklenými 
výplněmi otvorů budou do podlahy nainstalovány podlahové konvektory.  

Otopná soustava je rozdělena na otopné skupiny: 
- desková otopná tělesa 
- podlahové konvektory (před prosklenou částí fasády) 
- ohřev TV 
- popř. podlahové vytápění (hygienické místnosti) 

 
- Vnitřní rozvod elektrické energie 

Novostavba bude napojena na distribuční rozvod NN ČEZ distribuce, a.s. Hlavní 
rozvaděč elektrické energie s elektroměrem bude umístěný v elektrické skříni 
osazené na zeleném pásu před objektem. Zde bude končit přípojka NN. Vnitřní 
elektroinstalace bude řešena celoplastovými kabely a vodiči s měděnými jádry. 
V přízemí vnitřní instalace povede pod omítkou, nad podhledy a případně po okraji 
podlahy. Vedení nad SDK podhledem se provede volným uložením kabelů. 
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Přívod elektrické energie z elektroměrového rozvaděče v přípojkové skříni bude 
proveden pomocí celoplastového kabelu CYKY 4B x 16 mm2 do hlavního 
domovního rozvaděče. Ten bude umístěn v schodišťové hale v 1. NP. Před 
elektroměr se osadí jistič se jmenovitým proudem. Pro dané spotřebiče po domluvě 
s investorem budou provedeny samostatně jištěné elektrické obvody. Veškeré 
elektroinstalace budou provedeny zkušeným osvědčeným odborníkem s platným 
osvědčením vykonávat tento druh prací.  

Při práci a provozu budou dodrženy požadavky na zabránění úrazu elektrickým 
proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ve znění pozdějších předpisů.  

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

V této části je řešeno: 

− zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

− omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

− omezení šíření požáru na sousední stavby 

− umožnění evakuace osob 

− umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
Tato problematika je řešena v samostatné části projektové dokumentace D 1.3 – 

PBŘ. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického posouzení 

Předpokládané součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou v souladu 
s požadavky ČSN 73 0540 – 2 – Požadavky. Předpokládané tepelně-technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí: 
S1-Podlaha: 0,32  W/m2K 
S2-Sokl: není řešeno 
S3-Stěna: 0,25   W/m2K  
S4-Podlaha 2. NP: 0,58 W/m2K 
S5-Střecha D1: 0,19 W/m2K 
S6-Střecha D3: 0,17 W/m2K 
Okno (hliník,izolační dvojsklo)-průměr: 1,0 W/m2K 
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Uem: 0,30 W/m2K  
 
Pro jednotlivé konstrukce bylo uvažováno s následujícími korekcemi 
∆U [W.m-2.K] vlivem tepelných mostů: 
Stěna obvodová C1: 0,02 
Stěna vnitřní C2, C3: 0,02 
Podlaha ve styku se zeminou A1,A3: 0,05 
Podlaha mezi podlažími B1, B2: 0,05 
Podlaha nad volným prostorem B2: 0,05 
Podlaha nad volným prostorem B3: 0,05 
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Střecha D1, D2:  0,05 
Střecha D3:  0,05 

Pro objekt byl vypracován Energetický štítek obálky budovy podle vyhlášky MPO 
ČR č. 78/2013 Sb. Budova spadá do kategorie B – úsporná. 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 
 

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

Při návrhu objektu bylo uváženo stavební řešení zohledňující veškeré hygienické 
požadavky a požadavky na ochranu zdraví, které ukládají příslušné předpisy  
a normy. 

Nové obklady a dlažby budou zohledňovat požadavek na omyvatelnost  
a protiskluznost. Pří stavbě budou použity pouze certifikované a zdravotně 
nezávadné materiály. 

Stavba nebude mít nikterak výrazně negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu 
budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. 

Osvětlení je navrženo v požadované intenzitě jako kombinované. Stavba bude 
splňovat veškeré hygienické požadavky. 

 
 Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti 

při přípravě území a po dobu výstavby: 
- při přípravě území dojde k výkopovým pracím, pokud bude docházet k prášení,  

stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu a případné 
zakrytí staveniště plachtou 

- při řezání liapor-betonových tvárnic budou použity pily s chlazením kotouče  
vodou, které eliminují prašnost nebo ruční pily 

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace  
v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu  
na staveniště, stavební firma zabezpečí průběžné čištění ulice 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na základě měření objemové aktivity radonu byl pozemek klasifikován nízkým 

radonovým indexem. Z tohoto důvodu není nutné zabývat se speciální ochranou proti 
radonu. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Není zde řešeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není zde řešeno. 
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d) ochrana před hlukem 
Posouzení na akustické požadavky je podrobně řešeno v příloze Stavební fyzika. 

Obálka budovy splňuje hodnoty na akustické požadavky před nepříznivým hlukem 
zvenčí. Konstrukce uvnitř interiéru, kde jsou kladeny požadavky na akustiku rovněž 
splňují kritéria na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Budova je z akustického 
hlediska posouzena v souladu s ČSN 73 0532. 

 
e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v záplavovém území města Litovel. Avšak její umístění 
dosahuje výšky cca +3,0 m nad hladinu řeky Moravy. Díky tomuto převýšení  
a předchozím zkušenostem s povodněmi není tato problematika nikterak zvlášť 
řešena. Podlaha 1. NP je v nejnižším místě umístěna 15 cm nad okolní upravený 
terén.  

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

V dané lokalitě se tato problematika nevyskytuje. 
 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Nové přípojky budou zřízeny pro napojení vodovodu z materiálu HDPE 100 DN 

32 s vedením přes vodoměrnou šachtu na pozemku investora. Přípojka elektřiny NN 
povede přes elektroměr a hlavní elektro rozvaděč v přípojkové skříni osazené  
na zeleném pásu před objektem. Dále bude zajištěna přípojka sdělovacího kabelu.  
Do objektu bude zaveden plynovod vedený přes HUP osazený vedle přípojkové 
skříně elektrické energie. Splašková kanalizace bude provedena z PVC KG vedená 
přes revizní a čerpací šachtu. Odtud bude pod tlakem čerpána do obecní tlakové 
kanalizace. Dešťová kanalizace z materiálu PVC KG svádí vodu do řeky Moravy. 
Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod budou vedeny 
v nezámrzné hloubce, a to min. 800 mm pod upraveným terénem. Elektřina  
a sdělovací kabel povedou min. 40 cm pod terénem.  Budou dodrženy odstupové 
vzdálenosti a požadavky dle ČSN 73 6005. Daná místa napojení jsou zaznamenána 
v celkové situaci stavby. Dimenze přípojek budou ověřeny odborníkem TZB. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod HDPE 100 DN 32 x 3 
Splašková kanalizace PVC KG (DN různé) 
Dešťová kanalizace PVC KG (DN různé) 
Plynovod PE 100 DN 32 x 3 

 
Jednotlivé dimenze potrubí budou ověřeny odborníkem TZB. 
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Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
Odpadní vody budou odvedeny svodným potrubím do čerpací šachty, odkud 

budou přečerpány do tlakové kanalizace. 
Celkový návrhový průtok odpadních vod bude proveden výpočtem odborníka 

TZB. 
Množství dešťových odpadních vod 

Qr=I.A.C 
I……………….. intenzita deště 
A………………. plocha střechy 
C………………. součinitel odtoku dešťových vod 
Plochá střecha nad čekárnou: 
Qr=0,03.44,2.1= 1,33 l/s 
Plochá střecha nad 2. NP: 
Qr=0,03.272,25.1= 8,17 l/s 
Oblouková střecha nad 3. NP: 
Qr=0,03.413,72.1= 12,4 l/s 
Celkem: 
21,9 l/s 
Jednotlivé větve dešťové kanalizace budou rozděleny dle odborníka TZB  

a navrženy v patřičné dimenzi potrubí. 
 

Vzhledem k účelu budovaného objektu je tato hodnota nárazová a orientační. 
 

Zásobování vodou 
Množství potřebné vody pro běžné užívání objektu bude stanoveno výpočtem 

odborníka TZB.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
Kolem řešeného objektu je vedena silnice II. třídy spojující města Olomouc  

a Uničov. Z ní je zřízena plynulá návaznost na autobusové nástupiště. V rámci 
nového návrhu bude objekt na stavební parcele umístěn tak, aby nabízel kolem 
objektu parkovací stání. Z jižní části budovy bude vedena nová pozemní 
komunikace, která nabízí přístup k dalším parkovacím stáním a k nástupišti 
vlakového nádraží. 

Podél západní části objektu je vedena stávající železniční trať. V rámci nově 
budovaného nádraží budou kolem objektu zhotoveny nové zpevněné plochy dle 
platných norem a předpisů. Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny  
a vyspádované. Parkovací stání budou asfaltového povrchu stejně jako nová pozemní 
komunikace. 
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b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Boční asfaltová komunikace bude napojena v kolmém směru na stávající hlavní 

silnici II. třídy. Budou dodrženy předepsané poloměry zakřivení nové obruby při 
výjezdu na hlavní pozemní komunikaci. 

 
c) doprava v klidu 

Neřeší se. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Kolem objektu jsou zřízeny nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby,  

které cestujícím nabízí plynulou návaznost na další stávající okolní chodníky a pěší 
zóny. 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy 
Terén kolem objektu bude ve finálních stavebních pracích upraven dle výkresové 

dokumentace, tj. výška zpevněné plochy vlakového nádraží bude provedena -0,15 m 
a výška na východní straně objektu -0,35 m. Upravený terén bude částečně kopírovat 
původní terén. Nástupiště vlakového nádraží bude navrženo min. do vzdálenosti 3 m 
od železniční trati odborníkem na dopravní stavby. 

 
b) použité vegetační prvky 

Kolem objektu bude dle výkresu situace a požadavků investora vysázena nová 
zeleň. Jelikož se objekt nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, je vhodné terén 
upravit zelení tak, aby vhodně zapadal do okolní přírody. 

 
c) biotechnická opatření 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 
Stavba nebude mít nikterak závažný negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu 

budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při realizaci 
stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření, aby nedocházelo 
k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení (např. skrápěním, 
vodní clonou, mlžícím zařízením apod.). 

 
b) vliv na přírodu a krajinu  

Objekt nebude mít nijak závažný negativní vliv na okolní přírodu a krajinu.  
Po dokončení stavebních prací bude svým vzhledem a barevným řešením vhodně 
zapadat do okolní zástavby. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešená stavba se vyskytuje v oblasti Natura 2000, a to konkrétně v CHKO 

Litovelské Pomoraví. Během návrhu i realizace stavby bude nutná koordinovaná 
spolupráce s těmito orgány. 

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

Není zde řešeno. 
 

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

Bude respektováno ochranné pásmo železniční trati dle požadavků správce 
železnice ČD. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Pří návrhu novostavby bylo navrženo takové stavební řešení, zohledňující veškeré 
hygienické požadavky a požadavky na ochranu zdraví, které ukládají příslušné 
předpisy a normy aktuálně platné na území ČR. 

Pří stavbě budou použity pouze certifikované, atestované a zdravotně nezávadné 
materiály. 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během výstavby bude stavba zásobována vodou a elektrickou energií z nově 

zřízených odběrných míst dle situace stavby. Pro potřeby hygienického a sociálního 
zázemí budou zřízeny nové mobilní buňky na staveništi. Stejně tak budou k dispozici 
buňky pro potřeby skladování materiálu. 

 
b) odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu, odvod vody je tedy zajištěn 
pomocí přirozeného spádu. V případě nouze a prudkých dešťů mohou být zřízeny 
drenáže a čerpací jímky, odkud se voda přečerpá do řeky Moravy. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Řešené území se nachází v těsné blízkosti hlavní ulice a autobusového nástupiště. 
Příjezdová komunikace na staveniště je tedy bezproblémově zajištěna.  Objekt bude 
oplocen drátěným plotem do výše 1,8 m a označen varovnou cedulí „ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Zřízení staveniště  
a jeho organizace bude zajištěna projektem odborníka. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Jedná se o novostavbu, stavba nebude vykazovat nikterak závažný vliv  

na sousední stavby a pozemky. Jelikož se jedná o stavbu v blízkosti centra města 
Litovel, bude kladen důraz na protihluková opatření.  

Budou dodrženy akustické limity: 

• v době od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB 

• v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55dB 

• v době od 2200 do 600 hod Laeq = 45dB ve vzdálenosti 2 m před obytnými  
a ostatními chráněnými objekty 

• hlučné práce neprovádět v sobotu a neděli 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením stavby je nutné provést demolici dvou stávajících objektů,  

a to současného vlakového nádraží a baru. Staveniště nevyžaduje žádné zvláštní 
požadavky na asanace a kácení dřevin. 

 
f) maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude využíváno dle potřeby pokládky materiálu v místě samotné 
stavby. Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na maximální zábory. K dispozici 
výstavby bude k dispozici, po domluvě se správcem, i část autobusového nástupiště. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Nakládání s odpady bude provedeno dle zákona č.185/2001. 
Nepředpokládá se, že se na pracovišti vyskytnou nebezpečné látky. Ostatní 

odpady budou skladovány v přistavěném kontejneru a následně odvezeny  
do spalovny. 

Vyhlášky: 381/2001  Likvidace odpadů 
   309/1991  Ochrana životního prostředí 

 
Podrobně katalog odpadů:  

17 O  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy  
z kontaminovaných míst) 

17 01 O  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 06 N  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
 výrobků obsahující nebezpečné látky 
17 02 O  Dřevo, sklo a plasty 
17 03 O  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 O  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 O  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
  kamení a vytěžená hlušina 
17 08 O  Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 O  Jiné stavební a demoliční odpady   
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ve fázi výkopových prací bude vybraná zemina uložena na okraji pozemku  

a v rámci terénních úprav následovně využita na vyrovnání pozemku. Dle projektu 
zřízení staveniště budou jednoznačně vyhrazená místa pro skladování a deponie 
zemin. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby budou dodrženy veškeré požadavky a tolerance k životnímu 
prostředí. 

Zhotovitel stavby je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při  
provádění stavebních prací, zejména: 
• ochranou okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby 
• umístěním nádob na odpad mimo veřejné prostranství 
• průběžným odvozem suti na zajištěnou skládku 
• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí  
• nadměrným hlukem a prachem 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
• zabránit vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• zabránit znečištění odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru  
• staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• zabránit znečišťování komunikací (pokud dojde ke znečištění okamžitě  
• odstranit) a zvýšené prašnosti 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Pro zajištění bezpečnosti zdraví a kvality prováděné práce bude majitelem zajištěn 

stavební dozor.  
Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 
(novela 192/2005 Sb.) 
Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném 
znění (novela 253/2005 Sb.) 
Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba 
koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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na staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Řešená novostavba je navržena jako bezbariérová, viz bod B 2.4. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Jelikož se jedná o stavbu v centru města, tento bod bude podrobně zpracován 

odborníkem zabývajícím se dopravou. 
 

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

Při realizaci stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření,  
aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení 
(např. skrápěním, vodní clonou, mlžícím zařízením apod.). Bude brán zřetel  
na projíždějící vlak a na základě projektu pro dopravní a inženýrská opatření 
zajištěna daná opatření. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se následující postup prací: 
- zemní práce 
- nové základové konstrukce 
- výstavba nových konstrukcí (obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo, příčky) 
- pokládka střešních nosníků, zastřešení, omítky, podhledy 
- finální povrchové úpravy 
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D 1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Účel objektu 
Jedná se o samostatně volně stojící polyfunkční dům v centru města Litovel. 

Objekt bude sloužit jako autobusové a vlakové nádraží v 1. NP a dále jako 
administrativní prostory v 2. NP a 3. NP. Parkovací stání je zajištěno po obvodu 
domu s vyhrazenými místy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Jedná se o trvalou stavbu nahrazující původní budovu vlakového nádraží  
Litovel –město. 

 
b) Funkční náplň 

Nově navržený objekt bude sloužit zejména jako shromažďovací prostory 
autobusového a vlakového nádraží v 1. NP. Tato funkce je kromě náležitých ploch a 
příslušného vybavení úzce spjata s dalšími jednotkami určenými pro širokou 
veřejnost. Jedná se zejména o kavárnu s letní terasou, trafiku, odbavovací přepážky 
včetně informací o místním regionu a hygienické zázemí. 

V 2. NP a 3. NP se nachází prostory administrativní ve formě kanceláří, spisoven 
a archivů. Každé patro disponuje vlastním hygienickým zázemím a kuchyňkou  
se stolováním. V 3. NP je část střechy nad 2. NP navržena jako pochozí, lze ji tedy 
zejména v teplých dnech využívat pro odpočinek zaměstnanců administrativy. 

 
c) Kapacitní údaje 

Objekt je v 1. NP navržen zejména jako shromažďovací prostor, nelze tedy přesně 
stanovit konečný maximální počet cestujících. Pro toto kritérium lze použít hodnoty 
z PBŘ stavby – evakuace osob, a to: 

• 1. NP 152 

• 2. NP 60 

• 3.NP 75 
 

SO 01 – Polyfunkční dům v Litovli 
Celková plocha stav. pozemku: 2 416 m2  
Obestavěný prostor: 6 224 m3 
Zastavěná plocha: 

• 1 NP 566,3 m2  

• 2 NP 492,7 m2  

• 3NP 294,2 m2  
Užitná plocha: 1354 m2  
Zpevněná plocha pozemku: 1280 m2  
Počet podlaží celkem: 3 
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d) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Architektonické a výtvarné řešení 
Stavba je navržena jako kombinovaná, a to jak z pohledu počtu podlaží,  

tak z pohledu půdorysného tvaru, který připomíná tvar obdélníku s mírnými úskoky. 
Objekt je z části navržen jako dvoupodlažní a z části jako třípodlažní. Zde bude umístěn 
schodišťový prostor s výtahem. Nad 2. NP je navržena plochá střecha zčásti jako 
pochůzná, zčásti jako vegetační zasypaná praným říčním kamenivem. Nosná konstrukce 
nad 3. NP je provedena z nosníků z lepeného lamelového dřeva obloukového tvaru 
tvořená plechovou střešní krytinou. Ze severní strany je umístěna prosklená část fasády 
nádražní haly. Z jižní strany jsou v kancelářích a zasedací místnosti navrženy takřka  
po celé délce prosklené výplně otvorů. Mezi okny je provedena různá barevná úprava 
dle vizualizace objektu. Barevné provedení domu je navrženo v kombinace bílé, zelené, 
béžové a červené. Z hlediska urbanisticko – architektonického lze objekt považovat  
za vhodně zapadající do okolní zástavby a prostředí zelené krajiny CHKO Litovelské 
Pomoraví. 

 
Materiálové řešení 

Stavba je navržena ve stavebním systému Livetherm. Jedná se jak o stěnové,  
tak o stropní konstrukce z liapor-betonových zdících tvarovek. Obvodové konstrukce 
jsou již z výroby opatřeny tepelným izolantem z polystyrenu EPS tl. 140 mm. 
Základové konstrukce jsou navrženy jako ŽB z důvodu zvýšené hladiny podzemní 
vody. Střešní konstrukce nad 2. NP je provedena jako plochá střecha na stropní 
konstrukci opatřená hydroizolačním souvrstvím a tepelnou izolací z polystyrenových 
spádových klínů EPS 150S. Střecha nad 3. NP je navržena jako dvouplášťová 
provětrávaná, tvořena nosnými prvky z lepeného lamelového dřeva obloukového tvaru. 
Horní plášť se skládá z bednění, tepelné izolace a plechové střešní krytiny. Dolní plášť 
je tvořen tepelnou izolací z minerální plsti a SDK podhledu na pozinkovaném roštu. 
Prosklené výplně otvorů jsou navrženy jako hliníkové (Reynaers) se zasklením 
z izolačního dvojskla. Veškeré omítky a povrchové úpravy jsou uvažovány v sytému 
Cemix. 
 
Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je svým dispozičním členěním a technickým provedením navržen tak,  
aby splňoval kritéria Vyhl. 398 č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkování kolem objektu je uvažováno  
po jeho obvodu s třemi vyhrazenými místy pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace. Dále jsou všechny tři hlavní vstupy do objektu opatřeny šikmými rampami 
s odpovídajícím sklonem. Jsou dodrženy veškeré požadavky na dveře (šířka min. 800 
mm, bezprahové, madla, kliky, aj.). Výškový rozdíl mezi jednotlivými konstrukcemi 
není vyšší jak 20 mm, s výjimkou vstupu na pochozí část střechy s vstupu na terasu. 
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e) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešeno výše. V daném objektu se nepředpokládá s jakoukoliv formou výroby. 

 
f) Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

Konstrukční systém 
Konstrukční systém polyfunkčního domu je navržen jako stěnový kombinovaný 

v systému Livetherm. Obvodové zdivo je navrženo tl. 400 mm se zabudovaným 
tepelným izolantem z polystyrenu EPS tl. 140 mm. Nosné vnitřní zdivo tl. 300 mm  
a příčky tl. 120 mm. Stropy jsou rovněž navrženy v systému Livetherm jako 
polomontované skládané tl. 250 mm. Střecha nad jednou částí budovy je navržena 
jako plochá s tepelnou izolací ze spádových klínů a s povlakovou krytinou z PVC. 
Střecha nad druhou částí objektu je provedena ze zakřivených nosníků jako 
dvouplášťová větraná s plechovou krytinou. 

 
Zemní práce 

Před samotným založením stavby budou provedeny nutné zemní práce a terénní 
úpravy. V první etapě se zajistí přístupová cesta na staveniště a až po vyrovnání 
stavební parcely (shrnutí ornice) budou probíhat výkopové práce. Dle výkresu 
základů budou vyhloubeny základové rýhy patřičné šíře a do patřičné hloubky. 
V oblasti pod výtahovou šachtou bude vyhloubena stavební jáma daných rozměrů. 

 
Základy 

Nové základové konstrukce budou provedeny jako ŽB základové pasy rozdělené 
na dvě části. Spodní část bude provedena dle výpočtu základů dané šíře, horní část 
bude zhotovena tl. 400 mm pod nosnými zdmi objektu. Obvodové základové pasy 
budou zatepleny extrudovaným polystyrenem (např. TI-Polystyren XPS Styrodur 
2800C tl. 100 mm) dosahující po spodní část základového pasu. Pro základy bude 
použit beton prostý C20/25 s vloženou ocelovou výztuží např. B550B dle statického 
výpočtu. Pod výtahovou šachtou bude provedena ŽB podkladní deska tl. 200 mm, 
rovněž po všech stranách zateplená polystyrenem EPS tl. 140 mm. Dodatečné 
základy budou provedeny i pod příčkami v 1. NP, neboť se díky jejich výšce 
předpokládá vyšší zatížení do základové spáry. Rovněž se provedou základové pasy  
i pod prvním schodišťovým stupněm a komínovým tělesem. Základové konstrukce 
budou provedeny dle statického výpočtu odborníka a dle výkresu základových 
konstrukcí. Předpokládají se mírné změny na základě vyhodnocení  
inženýrsko – geologického průzkumu. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Nové obvodové zdivo bude provedeno z liapor - betonových tvárnic systému 
Livetherm TOL Z400/LEP 198 P-5. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z obdobných 
tvarovek TNB 300 /LEP 198-P6 na zdící maltu ZM 10 a MTS 10. Veškeré krácení 
tvarovek bude provedeno přesně speciální pilou pro řezání liapor - betonových 
bloků. Konstrukční výška stěn v 1. NP dosahuje 3,7 m, v 2. NP výše 3,2 m od stropní 
desky a v 3. NP výše 3,1 m. Na konci nosných stěn bude proveden ŽB ztužující 
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pozední věnec šíře dané stěny. U obvodových stěn bude věnec proveden pomocí 
speciálních věncových tvarovek TOL V400/LEP 198-P5. Vazba stěn bude provedena 
v souladu s podklady vydanými výrobcem Livetherm. 
 
Příčky 

Vnitřní příčky budou provedeny tl. 120 mm stejného systému a materiálu jako 
nosné zdivo, typu TPL 120/LEP 198-P4. V daných místech dle výkresové 
dokumentace jsou provedeny příčky SDK. Jedná se zejména o instalační šachty, 
které budou provedeny z pozinkovaného roštu a opláštěné protipožárním SDK 
s požární odolností EI 30. V hygienických místnostech budou provedeny předstěny 
z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 150 mm. V 1. NP a 3. NP budou příčky ztuženy 
ŽB pozedními věnci. 

 
Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou zhotoveny ze systému Livetherm jako polomontované 
skládané. Jedná se o uložení stropních trámců ST-S-21 dané délky a mezi ně 
vložených stropních lehčených vložek SVB 210. Osová vzdálenost nosníků je šíře 
480 mm nebo 660 mm. Trámce délky do 5 m musí být uloženy min. 100 mm, trámce 
nad 5 m min. 150 mm. V daných místech jsou trámce provedeny jako zdvojené.  
Po pokládce následuje zalití stropní desky betonovou směsí C16/20 s vložením kari 
sítě při horním povrchu o tl. 40 mm. Deska D12 nad zapuštěnou částí objektu bude 
provedena jako křížem vyztužená vetknutá do ŽB věnce. V rámci zhotovení 
stropních konstrukcí budou vymezeny otvory a prostupy pro průchod instalačních 
šachet a potrubí. V daných místech jsou z důvodu velkého rozpětí otvorů použity 
ocelové svařované profily. Do nich jsou uloženy stropní destičky Livetherm  
a v tomto prostoru je vedena ocelová výztuž pozedního věnce. Ocelové nosníky  
a ostatní specifické části stropní konstrukce budou ověřeny statickým výpočtem. 

   
Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy bude provedena dvojího typu. Nad západní částí objektu bude 
zhotovena plochá střecha. Z jedné poloviny je navržena jako pochozí, z druhé části 
jako vegetační. Nad čekárnou je rovněž navržena plochá střecha vegetační. Skladba 
ploché střechy se skládá z parotěsné vrstvy z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, 
tepelné izolace EPS 150S (spádové klíny) a hlavní hydroizolační povlakové izolace 
z PVC-m ochráněnou geotextílií. Následuje přitížení hydroizolace praným říčním 
kamenivem nebo pokládkou betonových dlaždic na rektifikační terče. 

Východní část objektu (3. NP) je zastřešena dvouplášťovou větranou plochou 
střechou.  Nosné prvky tvoří nosníky obloukového tvaru z lepeného lamelového 
dřeva (GLT). Tyto konstrukce jsou ztuženy příčnými trámy zabraňujícími klopení 
nosníků. Ze strany štítů objektu jsou k těmto nosníkům uchyceny nosné ocelové 
konzoly, které tvoří nosnou složku přesahu střechy. Spodní plášť je navržen jako 
lehký a opatřen tepelnou izolací z minerální plsti, pozink. nosného roštu pro OSB 
desky, parozábrany z PE-fólie a SDK protipožárního podhledu. Horní plášť je uložen 
na GLT nosníky, ztužen dřevěným prkenným bedněním, zateplen tl. 50 mm 
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minerální vatou (Isover R) a následně opatřen skládanou plechovou krytinou 
(Rheinzink) na speciální strukturní rohož s difúzně propustnou fólií. Střešní 
konstrukce bude ověřena odborným statickým výpočtem. 

 
Schodiště 
Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm umístěným v samostatné hale  

na východní straně objektu. Schodišťová ramena jsou navržena jako monolitická 
vetknutá do přiléhajících nosných stěn. Konstrukce bude vyztužena na základě 
odborného statického výpočtu. 

 
Výplně otvorů 

Okna i dveře jsou navržena jako hliníková výrobce Reynaers model CS86 - HI. 
Jedná se tříkomorový typ rámu (Uf=1,2 W/m2K) se zasklením izolačním dvojsklem 
Interm s fólié HEAT Mirror (Ug=0,87 W/m2K). Tvar a vzhled oken bude proveden 
dle výkresové dokumentace. Ze severní strany bude část obvodového pláště objektu 
proveden jako prosklená fasáda Reynaers typu CW50-HI zasklená stejným typem 
skla jako ostatní výplně otvorů. Veškeré barevné provedení výplní otvorů bude 
provedeno v odstínu antracit.  

Interiérové dveře budou ve vetší míře dřevěné plné zabudované do obložkových 
dřevěných zárubní. Výjimku tvoří pouze protipožární dveře a dveře na hlavních 
interiérových komunikacích, které jsou navrženy jako hliníkové. Hlavní vchody  
do nádražní haly jsou provedeny jako automatické posuvné dveře Reynaers 
CONCEPT PATIO 155/CS86-HI. 

 
Úpravy povrchů 

Venkovní – šlechtěná bílá rýhovaná omítka na penetraci a omítku, barva dle 
požadavků investora a architektonických studií (předpoklad bílá v kombinaci 
s barevnými meziokenními pásy). 

Vnitřní – jádrová hladká VPC omítka + vnitřní štuková omítka a malba, 
keramické obklady, SDK. 

Štíty jsou oplechovány TiZn tl. 0,8 mm ve formě skládané plechové střechy 
(Rheinzink). 

 
Podhledy 

Podhledy v 1. NP budou provedeny po celém podlaží s výjimkou m. č. 1.01  
a ve výšce +3,0 m nad podlahou, podhledy v 2. NP potom s výjimkou chodby  
ve výšce +2,75 m nad podlahou. Podhledy nad 3. NP jsou provedeny po celé ploše 
podlaží ve výšce +3,0 m nad podlahou, zároveň tvoří lehkou stropní konstrukci 
posledního užitného nadzemního podlaží.  

Veškeré podhledy jsou provedeny v systému Rigips jako SDK montované desky 
s požadovanými požárními vlastnostmi uchycené na pozink rošt. Strop nad 3. NP je 
proveden jako částečně zavěšený na nosníky, tvořený podkladními OSB deskami  
a na ně přichycenými SDK deskami.  
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Klempířské prvky 
Budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6-0,8 mm v barvě odstínu střešní 

krytiny. Jedná se především o venkovní parapety, oplechování atik, střešní krytinu 
s větracími komínky a střešní okapový systém výrobce Rheinzink. 

 
Zámečnické prvky 

Zámečnické prvky představují zejména konstrukce zábradlí, čistící zóny před 
vstupy do objektu formou ocelových roštů, větrací mřížky a stahovací ocelovou mříž 
pro zabezpečení trafiky. Dále se zde řadí výroba ocelových konzol pro střešní 
konstrukci a prvky ocelové terasy. Veškeré prvky jsou podrobně řešeny ve výpise 
prvků. 

 
Zastínění 

Z důvodu velkých prosklených ploch na jižní straně objektu bylo nutné řešit jejich 
dodatečné zastínění. Jedná se o místnosti č. 2.03 a 3.02. Tato problematika je 
samostatně řešena v seminární práci a v příloze stavební fyziky. 

 
Izolace 

Po celé ploše 1. NP jsou navrženy izolace z polystyrenu EPS 100Z. Pokládka 
bude provedena ve dvou vrstvách o celkové tl. 140 mm. Prostor kolem výtahové 
šachty bude zaizolován stejným způsobem. 

Obvodové zdivo je navrženo z tvarovek Livetherm TOL Z400/LEP 198,  
která v sobě již obsahuje zabudovaný tepelný izolant z polystyrenu EPS tl. 140 mm.  

Stropní konstrukce nad 3. NP je tepelně izolována minerální vatou (např. Isover 
Uni) o tl. 300 mm. Střecha nad 1.NP a 2. NP je opatřena tepelným izolantem 
z polystyrenových spádových klínů ESP 150S. V 2. a 3. NP budou v podlaze 
provedeny kročejové izolace z minerální plsti (např. Isover Orsil T-P) o tl. 50 mm. 

Stavba bude od podkladní betonové desky oddělena hydroizolačním souvrstvím 
tvořeným dvěma asfaltovými pásy s nosnou skleněnou vložkou určenými pro použití 
do spodních staveb (např. pásy firmy Dektrade Dekbit V60 S35 a Dekbit AL S40). 

 
Komíny 

V objektu je navrženo jedno komínové těleso v systému Livetherm. Jedná  
se o jednoprůduchový komín Plewa BLK Klasic 400x400 mm s průměrem průduchu 
160 mm. Komín bude v místě prostupů stropní konstrukcí oddilatován pomocí 
izolačních pásků z minerální plsti. 

 
Zpevněné plochy 

Kolem objektu jsou nově navrženy zpevněné plochy ze zámkové dlažby položené 
na štěrkové lože. Nejnižší vrstva je tvořena zhutněnou zeminou na 0,2 MPa, 
následuje štěrkový podsyp frakce 16-32 mm a nakonec jemný štěrk frakce 4-8 mm. 
Plochy jsou vyspádovány k odvodňovacím žlabům. Nástupiště ČD bude provedeno 
v souladu s normami, vyhláškami a právními předpisy týkající se této problematiky. 
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g) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude svým stavebně – konstrukčním řešením navržena tak, aby v průběhu 
své životnosti a užívání splňovala veškerá bezpečnostní kritéria. Stavba bude 
v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., novela 350/2012 Sb. Veškerá 
elektrická zařízení budou před uvedením do provozu odzkoušena. Osoba obsluhující 
tato zařízení musí být poučena, případně řádně proškolena a obeznámena  
se způsobem používání elektrických zařízení. Před jejich uvedením do provozu 
budou opatřena bezpečnostními tabulkami a předepsanými nápisy dle příslušných 
předpisů a norem. 
 
Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba bude svým architektonicky – stavebním a technickým řešením navržena 
tak, aby splňovala veškerá kritéria na bezpečnost při užívání stavby. Požadavky  
na BOZP jsou stanoveny kmenovými normami: 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci) 

• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 
Základními povinnostmi zhotovitele je dbát na BOZP, zejména pak na: 

• Vybavení pracovníků na stavbě ochrannými prostředky a pomůckami 

• Vést evidenci zaměstnanců, včetně jejich zaškolení a obeznámení s danou 
problematikou a technologickými postupy prací 

Oplocení staveniště plotem do výše min. 1,8 m nad terén. Na oplocení budou 
umístěny výstražné tabulky a nápis upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. 

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

Pro výpočty stavební fyziky byl použit balíček SW Stavební fyzika. Stavební 
fyzika byla posuzovaná z hlediska: 

• Úspory energie a ochrany tepla 
- nejnižší vnitřní povrchová teplota 
- součinitel prostupu tepla 
- průměrný součinitel prostupu tepla 
- lineární a bodový činitel prostupu tepla 
- pokles dotykové teploty podlahy 
- kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce 
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- šíření vzduchu konstrukcí a budovou 
- tepelná stabilita místnosti v letním období 
- tepelná stabilita místnosti v zimním období 

• Akustiky a vibrací 
- kročejová neprůzvučnost 
- vzduchová neprůzvučnost 

• Osvětlení 
- činitel denní osvětlenosti místnosti  

Tato problematika je podrobně řešena ve zprávě Stavební fyziky. 
 

i) Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

K jednomu z hlavních kritérií při návrhu budovy patří dbát na úsporu energie  
a ochranu tepla. Stavba byla navržena v systému Livetherm tak, aby byl přiměřeně 
zachován poměr „cena – výkon“ a konstrukce obálky budovy byly energeticky 
vyvážené. Objekt je po celém svém vnějším povrchu tepelně zaizolován 
v dostatečných tloušťkách tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0540-2. Snahou 
návrhu bylo docílit minimálního prostupu tepla všech obalových konstrukcí,  
ovšem vyváženě vůči sobě navzájem. Ke všem konstrukcím obálky budovy byly 
přiřazeny bezpečností přirážky ∆U (=0,02-0,05 W.m-2.K-1). Tato část PD je řešena 
samostatně v části stavební fyziky. 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1]  

 Požadované 
hodnoty 

UN,20 

Doporučené 
hodnoty 

Urec,20 

Vypočtené 
hodnoty U 

Posouzení 

Stěna vnější C.1 0,30 0,25 0,25 VYHOVÍ 
Střecha plochá D.1, D.2 0,24 0,16 0,19; 0,23 VYHOVÍ 

Strop zateplený D.3 0,24 0,16 0,17 VYHOVÍ 
Horní plášť SP 1,5-2,7 1,5-2,7 0,66 VYHOVÍ 

Strop s podlahou nad 
venkovním prostorem 

B.2, B.3 

0,24 0,16 0,22 VYHOVÍ 

Podlaha a stěna 
vytápěného prostoru 

přilehlá k zemině A.1, A.3 

0,45 0,30 0,32 VYHOVÍ 

Strop mezi prostory s 
rozdílem teplot do 5°C 

A.2, B.1,  

2,20 1,45 0,58 VYHOVÍ 

Stěna mezi prostory s 
rozdílem teplot do 5°C 

C.2 

2,70 1,80 1,11 VYHOVÍ 

Stěna mezi prostory 
s rozd. teplot do 5°C C.3 

2,70 1,80 1,19 VYHOVÍ 
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Pro výpočty stavební fyziky byly použity návrhové okrajové podmínky pro oblast 

Olomouce, tj. -15 °C. 
Tepelné ztráty větráním Hv: 24,14   kW 
Tepelné ztráty prostupem HT: 21,98  kW = 661,1 W/K  
Součet tepelných ztrát: 46,12  kW 
Přibližná měrná potřeba tepla E1:  10,69  kWh/m3a 

 
 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požární bezpečnost staveb je řešena v samostatné části projektové dokumentace  

D 1.3 – PBŘ. Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty. 
Objekt je začleněn do šesti základních požárních úseků. Instalační šachty jsou řešeny 
jako samostatné požární úseky. 

 

POŽÁRNÍ ÚSEK a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) p=pn+ps b c pv  
SPB 

N1.01 0,99254822 24,77 0,910 1 22,3746 III 
N2.01 0,994899012 48,48 0,920 1 44,3705 IV 
N3.01 0,943788128 30,44 0,690 1 19,8261 III 
N1.02 0,967924528 14,18 0,140 1 1,92161 II 

N1.03/N3-CHÚC B - - - - 0 II 
N1.04 0,9 17,00 1,000 1 15,3 III 
N1.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 
N1.06 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 
N1.07 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 
N1.08 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 
N1.09 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 
N1.10 INSTALAČNÍ ŠACHTA II 

 
k) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Veškeré použité materiály jsou certifikované (prohlášení o shodě) a atestované. 
Z hlediska požárních odolností budou tyto materiály obsahovat požárně klasifikační 
osvědčení (PKO). 

V rámci výstavby budou stanoveny a prováděny pravidelné kontrolní dny.  
Na základě vyslovení odborníků a požadavků investora budou prováděna a následně 
vyhodnocována kontrolní měření ucelených částí stavby a stavebních směsí. 
Zhotovitel má ze zákona povinnost dodržovat parametry a požadavky projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Jakékoliv další výrobní dílenské dokumentace 
musí být v souladu s touto PD.  
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l) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění  
a jakost navržených konstrukcí 

Pro danou stavbu se nepředpokládají žádné netradiční, zvláštní, či komplikované 
pracovní postupy. 

 
m) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Požadavky byly zahrnuty již v rámci vypracování projektové dokumentace  
pro provedení stavby. Žádné další specifické požadavky se neočekávají. 

 
n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek 
Projektant společně s investorem si vyžadují právo na plánované osobní kontroly 

před uskutečněním daných typů prací. Výsledky a zjištění těchto kontrol budou 
zaznamenány do stavebního deníku.  

o) Výpis použitých norem 
 
Vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území a příslušných 
změn. 
Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Stavební zákon 183/2006 Sb., novela 350/2012 Sb. O územním plánování  
a stavebním řádu 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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ZÁVĚR  
 

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit moderní stavební objekt větších 
rozměrů v souladu se všemi aktuálně platnými předpisy, vyhláškami a zákony na území 
České republiky. Byla zpracována dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro třípodlažní 
kombinovaný objekt polyfunkčního domu v obci Litovel na Olomoucku, a to zejména 
z důvodu nedostatečně velkého a zastaralého nádraží v dané lokalitě. Kolem řešeného objektu 
jsou navržena parkovací stání pro osobní automobily s vyhrazenými místy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt disponuje moderním vzhledem 
s prosklenými částmi obálky budovy a prvky dřeva ve formě obloukových nosníků z lepeného 
lamelového dřeva. Je tedy patrné, že pro výstavbu budovy budou použity pouze kvalitní  
a moderní stavební materiály.  

Již ve formě návrhu studií byl kladen značný důraz na vzhled, tvar objektu a barevné 
provedení vnějších ploch budovy. Tento fakt je podmíněn skutečností, že se jedná  
o lokalitu  „zelené“ CHKO Litovelské Pomoraví. Obecně lze říci, že dům vhodně zapadá do 
okolní přírody a zástavby jak z pohledu urbanistického, tak z pohledu architektonického. 
Řešená budova je umístěna na pozemek a do celkové situace města tak, aby byly splněny 
požadavky územního plánu města Litovel. Dále pak, aby byla zachována plynulá návaznost 
na příslušné pozemní komunikace, a aby byla stavba jako celek provedena v souladu 
s provozovateli dopravních cestovních prostředků. 

 
 
 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 3610 Klempířské stavební práce 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 01 3495 Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobení požární vodou 
ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické  
 vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Stavební zákon 183/2006 Sb., novela 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a příslušných změn 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

 



 

 

 

Katalogy výrobců Webové stránky 

 

Livetherm www.livetherm.cz   
Dektrade www.dektrade.cz   
Isover www.isover.cz   
Rigips www.rigips.cz  
Cemix www.cemix.cz 
Rheinzink www.rheinzink.cz 
Reynaers www.reynaers.cz 
Fatrafloor www.fatrafloor.cz 
Rako www.rako.cz  
Šimbera www.simbera.cz  
 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

NP Nadzemní podlaží 
TI Tepelná izolace 
HI Hydroizolace 
PHI Pojistná hydroizolace 
ŽB Železobeton 
PB Prostý beton 
EPS Expandovaný polystyren 
XPS Extrudovaný polystyren  
PE Polyethylen 
PUR Polyuretan 
KCE Konstrukce 
KV Konstrukční výška 
SV Světlá výška 
PBS Požárně bezpečnostní řešení 
PD Projektová dokumentace 
DPS Dokumentace provedení stavby 
PHP Přenosný hasicí přístroj 
HPV Hladina podzemní vody 
PT Původní terén 
UT Upravený terén  
HSV Hlavní stavební výroba 
PSV Přidružená stavební výroba 
GLT Lepené lamelové dřevo 
PÚ Požární úsek 
TL. Tloušťka 
P.Č. Parcelní číslo 
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