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Abstrakt 

 Zadaním mojej diplomovej práce bolo navrhnúť novostavbu polyfunkčného 

objektu. Výber funkcie polyfunkčného objektu vychádza z požiadaviek územného plánu 

zvolenej lokality, mesta Brno, k.ú Žídenice. Cieľom navrhovania bolo zvýšiť kvalitu 

verejného priestoru v území vytvorením parku, mestského parteru so službami a 

parkovacích miest. Výškou zapadnúť do okolitej zástavby a priniesť do územia 

chýbajúce funkcie.   

 Riešený polyfunkčný dom je umiestnený v centrálnej časti pozemku, hlavná 

fasáda so vstupmi je orientovaná na hlavnú ulicu. Problém s parkovaním  je vyriešený 

vytvorením parkovacích miest na teréne a zároveň v podzemnej garáži. Na prvom 

nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné priestory pre obchod a služby a 

vstupné priestory do administratívnej časti. Druhé a tretie nadzemné podlažie slúži ako 

veľkoplošné kancelárske priestory s možnosťou variability priestorového riešenia. 

Architektonický výraz objektu je jednoduchý, tvorí ho jednotná kompaktná hmota s 

ustúpeným parterom, vhodná z energetického hľadiska. Fasáda objektu je tvorená 

kombináciou presklenej, dvojplášťovej, prevetrávanej fasády a plnej prevetrávanej 

fasády s obkladom z vláknocemetových veľkoplošných dosiek. 

 Nosný systém objektu je prefabrikovaný, priečny železobetónový skeletový 

systém s monolitickým komunikačným a stužujúcim jadrom. Zakladanie stavby je na 

železobetónových pätkách a pásoch. Stropný systém je zo stropných prefabrikovaných 

predpätých dutinových panelov. 
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Abstract 

 The assignment of my diploma thesis was to design a  polyfunctional building. 

Function of the building is based on the requirements of the Land Use Plan Brno, 

cadastral zone Židenice. The aim of the design was to improve the quality of public 

space in the area by creating parks, urban parterre with services, parking and by 

bringing missing features to the area. 

 The building is located in the centre of the plot. The main facade is oriented to 

the  main street. Design creates new parking on the ground and in the underground 

garage. On the first floor are rentable spaces for commerce and services. At 2nd and 3rd 

floor are open space offices with the possibility of spatial variability solutions. 

Architectural expression of the building is simple, consisting as a compact mass with 

parterre subsided, useful in terms of energetical sustainability. The facade of the 

building is made as a combination of  a transparent double skin facade and opaque 

ventilated facade with fibre cement panels.  

 Structural system is a precast concrete frame with a cast-in-place reinforced 

concrete shear core. Foundation is made as a reinforced concrete pads and strips. 

Ceiling is made of a precast prestressed hollow core slabs. 
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1. Úvod 

 Predmetom diplomovej práce je riešenie novostavby polyfunkčného objektu v 

rozsahu od architektonického návrhu po spracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby. Zmyslom je spracovať komplexné architektonické a konštrukčné 

riešenie pre objekt s viacerými druhmi prevádzok.  

 Diplomová práca rieši novostavbu polyfunkčného domu. Objekt je situovaný v Brne, 

v mestskej časti Žídenice. Lokalita a konkrétny pozemok bol vybraný po dôsledných 

analýzach a vzhľadom na požiadavky územného plánu mesta Brno.  

 Jedná sa o objekt s 3 nadzemnými a 1 podzemným podlažím. Objekt je prevádzkovo 

členený na kancelárske priestory, prenajímateľné priestory pre služby a hromadnú garáž 

v suteréne. Exteriérové plochy sú využité ako park a pre voľné parkovacie státia. 

 Samotná práca je členená na architektonickú štúdiu, následne vypracovanie stavebno 

konštrukčného riešenia stavby a špecializácia na techniku prostredia stavby a na 

posúdenie objektu z hľadiska tepelnotechnických požiadaviek. 

 Cieľom práce je naplniť konštrukčné, statické, teplotechnické a protipožiarne 

požiadavky podľa platných ČSN a tak vypracovať komplexný projekt.  
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2. Vlastný text práce 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  

 A.1 Identifikačné údaje stavby 

 A.1.1 Údaje o stavbe 

 

Druh stavby:                                                      Polyfunkčný dom 

Miesto stavby:                                                   Brno , k.ú. Žídenice,    

          parc.č. 8438/2, 8438/10, 8438/11, 

                                                                          8438/12, 8438/13, 8438/14, 8438/17 

Plocha pozemku:                                              4292,1 m2        

Charakter stavby:                                              novostavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:                                                         Magistrát mesta Brna, Dominikánské  

              nám. 196/1, 601 67 Brno 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Hlavný projektant:                                                      Bc.Patrik Michna 

Zodpovedný projektant:                                              Ing. Ondřej Fuciman, PhD 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- Územný plán mesta Brno 

- Údaje z katastra nehnuteľností 

- Požiadavky investora 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah riešeného územia 

 Navrhovaný objekt sa nachádza v meste Brno, v mestskej časti Brno-Žídenice, 

k.ú. Žídenice na parcelách č. 8438/2, 8438/10, 8438/11, 8438/12, 8438/13, 8438/14, 

8438/17. Celková plocha pozemku je 4292,1 m2. Pozemok je nezastavaný, trvalo 

zatrávnený. Pozemok je mierne svahovitý. 

b) Údaje o ochrane územia podľa jednotlivých právnych predpisov (pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.) 
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 Pozemok sa nenachádza v žiadnom chránenom území ani v žiadnej pamiatkovej 

rezervácii ani v žiadnej pamiatkovej zóne. Riešený objekt nevyžaduje ochranu územia 

podľa iných predpisov. Projekt je spracovaný podľa technických požiadaviek na 

výstavbu a užívania územia. Objekt sa nenachádza v zvláštnom chránenom území ani v 

záplavovom území. 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

 Na základe hydrogeologického prieskumu bolo zistené, že hladina podzemnej 

vody nemá vplyv na výstavbu. Vplyvom realizácie objektu sa odtokové pomery na 

území nezmenia. Dažďová voda zo striech a spevnených plôch je odvádzaná odtokom 

do vsakovacieho systému na vegetačných plochách pozemku. Stavba sa nenachádza v 

žiadnom poddolovanom ani záplavovom území. 

d) Údaje o súlade s územno plánovou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas 

 Stavebné parcely sú podľa územného plánu označené ako zmiešaná plocha 

obchodu a služieb. Navrhovaný polyfunkčný objekt daný územný plán plne rešpektuje 

keďže majú navrhované prevádzky charakter obchodu, služieb a administratívy. Taktiež 

sú dodržané všetky odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov. 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 

územného rozhodnutia nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s 

regulačným plánom v rozsahu v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, s 

povolením stavby a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní 

stavby údaje o jéj súladu s územno plánovou dokumentáciou.  

Súčasné využitie parciel č. 8438/2, 8438/10, 8438/11, 8438/12, 8438/13, 

8438/14, 8438/17 k.ú. Žídenice je voľná nezastavaná plocha. Susedné parcely sú 

využívané ako pozemné komunikácie alebo ako voľná nezastavaná plocha. 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

 Navrhovaná stavba splňuje podmienky vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných 

požiadavkách na využitie územia v znení neskorších predpisov. 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

 Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky dotknutých orgánov štátnej 

správy a správcov jednotlivých inžinierskych sietí. Táto problematika však nie je 

súčasťou riešenia diplomovej práce. 

h) Zoznam výnimok a úľavových riešení 

 Nebola vydaná žiadna výnimka ani úľavové riešenie. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii 
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 Novostavba nepodmieňuje ďalšie stavby ani investície. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby( podľa katastru 

nehnuteľností) 

A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

 Riešený objekt, súvisiace spevnené plochy a inžinierske siete sú novostavba. 

b) Účel užívania stavby 

 Účelom stavby je polyfunkčný objekt ktorý rešpektuje požiadavky územného 

plánu a svojím umiestnením na pozemok rešpektuje okolitú zástavbu. Jedná sa 

trojpodlažný objekt s podzemným parkovaním. Parter je vyhradený pre služby a obchod 

a ďalšie podlažia sú navrhnuté ako kancelárske priestory. Exteriérové plochy (park, 

voľné parkovacie státia) sú určené službám a verejnosti.  

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

 Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov kultúrne, pamiatka 

apod.) 

 Navrhovaný objekt nevyžaduje ochranu podľa iných právnych predpisov. 

e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

 V objekte sú riešené bezbariérové úpravy v priestoroch predajní a v 

kancelárskych priestoroch, pre tieto časti boli dodržané všetky technické požiadavky 

vyplývajúce z vyhlášky č. 20/2013 Zb. o technických požiadavkách na stavby a z 

vyhlášky č.398/2009 Zb. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb v znení neskorších predpisov. 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z 

iných právnych predpisov 

Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky dotknutých orgánov štátnej 

správy a správcov jednotlivých inžinierskych sietí. Táto problematika však nie je 

súčasťou riešenia diplomovej práce. 

g) Zoznam výnimok a úľavových riešení 

 Nebola vydaná žiadna výnimka ani úľavové riešenie. 
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h) Navrhované kapacity stavby ( zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková 

plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/ pracovníkov 

apod.) 

Plocha pozemku:  4292,1 m2 

Zastavaná plocha:  1318,5 m2 

Spevnené plochy:  1866,4 m2 

Vegetačné plochy:  1107,2 m2 

Koeficient zastavanosti:  0,31 

Koeficient zelene:   0,26 

Obostavaný priestor nadzemných podlaží:   10432,7 m3 

Obostavaný priestor všetkých podlaží:   16784,7 m3 

Úžitková plocha:       3295,0 m2 

 

         Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Na prvom podlaží 

sa nachádzajú vstupné priestory a prenajímateľné priestory určené pre obchod a služby. 

Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory. V 

podzemnom podlaží je hromadná garáž a priestory technického vybavenia objektu.  

 Administratívne priestory sú navrhované ako veľkopriestorové s variabilným 

počtom zamestnancov. Projektovaná kapacita administratívnych priestorov je 60 

zamestnancov na podlažie. Projektovaná kapacita prenajímateľných priestorov je 6 

zamestnancov. 

 Navrhnutý počet parkovacích státi v objekte a na pozemku je 57. Z toho sa 26 

nachádza v hromadnej garáži a 31 sa nachádza na vonkajšom parkovisku. Z toho sú 4 

vyhradené státia  pre osoby zo zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 

i) Základné bilancie stavby ( potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s 

dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda 

energetickej náročnosti budov.) 

 Potreba vody:  

Stanovená podľa prílohy č.12 vyhlášky č. 428/2001Sb. – Smerné čísla ročnej 

potreby vody. Zmena vyhlášky podľa vyhlášky 120/2011Sb. 

Priemerná denná potreba vody:  

Qp,A = 7,15 m3/deň(12h) = 0,166 l/s 

Maximálna denná potreba vody:  

Qm,A = 8,89 m3/deň(12h)  = 0,206 l/s 
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Maximálna hodinová potreba vody:  

Qh,A = 0,412 l/s 

Kanalizácia: 

Dažďové vody: 

Qr= 24,37 l/s 

Splaškové vody: 

Qtot= 5,25 l/s 

Odpad: 

 Stavebný odpad bude roztriedený a podľa triedy bude odvážaný na 

skládku alebo recykláciu. Komunálne odpady budú odnášané na vopred určené miesto. 

Zatriedenie vzniknutých stavebných odpadov podľa vyhl. 381/2001 Zb. Katalóg 

odpadov: 

Predpokladá sa nasledujúca produkcia odpadov: 

 

Podskupina 15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho   

   obalového odpadu) 15 01 01 Papierové a lepenkové obaly;  

        15 01 02  Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Drevo, sklo a plasty 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 

                    17 01 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Bitúmenové zmesi, decht a dechtové výrobky 

         17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01; 

Podskupina 17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 

         17 04 01 Meď, bronz, mosadz; 17 04 05 Železo a oceľ;  

                    17 04 06 Cín; 17 04 07 Zmiešané kovy 

Podskupina 17 08 Stavebný materiál na báze sadry 

         17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  

                    17 08 01   

Podskupina 17 09 Iné stavebné a demolačné odpady 

        17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady iné ako  uvedené   

        v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

j) Základné predpoklady výstavby ( časové údaje o realizácií stavby, členení 

stavby) 

Predpokladaná doba výstavby je od júna 2017 do septembra 2018. Vzhľadom na 

typ objektu a rozsah stavebných prác, bude stavba riešená v jednom  časovom slede.  

Predpokladaný termín začatia výstavby: jún 2017 

Predpokladaný termín dokončenia výstavby: september 2018 
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k) Orientačné náklady stavby 

Ceny sú určené na základe priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku a 

účelovú jednotku: Budovy občianskej výstavby. 

Polyfunkčný objekt: odbor 801 – Budovy občianskej výstavby.  

Zvislá nosná konštrukcia montovaná z betónových dielcov tyčových:  

6 361,-kč/m3 OP (16784,7 m3) = 106 797 477,- Kč 

Spevnené plochy: odbor 822 – Pozemné komunikácie. Dláždené: 

1 550,- Kč/3 ZP (1866,4 m2) = 2 892 920,- Kč 

Hrubé náklady stavby sú stanovené na: 109 690 397,- Kč 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

SO 01 - Polyfunkčný objekt 

SO 02 - Vodovodná prípojka 

SO 03 - Kanalizačná prípojka 

SO 04 - Plynová prípojka 

SO 05 - Elektrická NN prípojka 

SO 06 - Dažďový vsakovací systém 

SO 07 - Spevnené plochy a parkové úpravy 

SO 08 - Miesto pre umiestnenie odpadu 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 Popis územia stavby 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

 Navrhovaný objekt sa nachádza v meste Brno, v mestskej časti Brno-Žídenice, 

k.ú. Žídenice na parcelách č. 8438/2, 8438/10, 8438/11, 8438/12, 8438/13, 8438/14, 

8438/17. Celková plocha pozemku je 4292,1 m2. Pred realizáciu stavby sa jednotlivé 

parcely odkúpia od vlastníkov a zjednotia sa. Druh pozemku je v katastri nehnuteľností 

definovaný ako ostatná plocha. Nie sú evidované žiadne spôsoby ochrany nehnuteľností 

ani žiadne obmedzenia vlastníckeho práva. V územnom pláne mesta Brno je pozemok 

označený ako zmiešaná plocha obchodu a služieb. Pozemok je nezastavaný, trvalo 

zatrávnený, v mierne svahovitom teréne. Nadmorská výška pozemku je 284,2 m  n. m. 

 Objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta Brno-Žídenice. Prístup na pozemok 

je z ulíc Žarošická a Mikulovská. V okolí sa nachádza zástavba bytových domov a 

budovy občianskej vybavenosti. Stavebný pozemok priamo susedí s existujúcou 

zástavkou MHD (Mikulovská) takže napojenie na centrum mesta je veľmi dobré.  

b) Výpočet a závery realizovaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebno historický prieskum apod.) 

 Pred začatím výstavby bude zhotovený radónový a hydrogeologický prieskum. 

Na základe geologického prieskumu vyhotoveného Českou geologickou službou je 

zrejmé, že podložie riešeného pozemku je spraš a sprašová hlina. V hĺbke 1,9 - 4,0 m 

pod kvartárom sa nachádza únosné podložie horniny biotický granodiorit.  

 Presná hĺbka podzemných vôd nebola zistená a bude musieť byť pred začatím 

stavby zrealizovaný hydrogeologický prieskum. Na základe prieskumov z vedľajších 

pozemkov možno predpokladať, že hladina podzemnej vody nebude mať vplyv na 

zakladanie stavby.  

 Podľa radónovej mapy je pre danú lokalitu určený stredný radónový index. 

 Na základe stavebno historických máp sa riešený pozemok v minulosti využíval 

na poľnohospodárske účely. Nie sú evidované žiadne stavebné objekty ktoré by mohli 

byť na donom pozemku v minulosti postavené 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 Stavebný pozemok sa nenachádza v žiadnom ochrannom a bezpečnostnom 

pásme. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému a pod. 

 Stavba sa nenachádza v žiadnom poddolovanom ani záplavovom území. 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 
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 Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky a na 

odtokové pomery v územi počas jej realizácie a životnosti.  

 Počas výstavby budú okolité stavby a pozemky chránené proti vplyvom hluku a 

prašnosti tak aby tieto vplyvy neprekračovali limitné hodnoty podľa príslušných noriem. 

Stavebné práce budú prevádzané v pracovnej dobe určenej pre prevádzku hlučných 

strojov. 

 Vplyvom realizácie objektu sa odtokové pomery na území nezmenia. Zrážková 

voda zo striech a spevnených plôch je odvádzaná odtokom do vsakovacieho systému na 

pozemku. Stavba sa nenachádza v žiadnom poddolovanom ani záplavovom území. 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

 Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne existujúce budovy, ani žiadné 

dreviny. Preto nie je nutné vykonávať žiadne asanácie, demolácie a výrub dreva. 

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plnení funkcie lesa (dočasné/trvalé) 

 Nie sú uvažované žiadne dočasné ani trvalé zábory poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plnení funkcie lesa . Pozemok nemá 

evidovanú bonitovanú pôdne ekologickú jednotu.  

h) Územnotechnické podmienky (obzvlášť možnosť napojenia na existujúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru) 

 Napojenie na existujúcu dopravnú infraštruktúru mesta Brno bude zrealizovane 

vytvorením pojazdných a parkovacích plôch na pozemku s vjazdom z ulice Mikulovská. 

Zároveň bude z ulice Mikulovská vytvorený aj vjazd rampou do podzemnej hromadnej 

garáže. 

 Stavba bude napojená na existujúcu technickú infraštruktúru vedenú ulicou 

Mikulovská. Konkrétne sa jedná o napojenie na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, 

verejný STL plynovod a napojenie do verejnej elektrickej siete. Novostavba bude 

napojená na existujúce rozvody novo navrhnutými prípojkami. 

i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

 Novostavba nepodmieňuje ďalšie stavby ani investície. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Na prvom podlaží 

sa nachádzajú vstupné priestory a prenajímateľné priestory určené pre obchod a služby. 

Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory. V 

podzemnom podlaží je hromadná garáž a priestory technického vybavenia objektu.  
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 Administratívne priestory sú navrhované ako veľkopriestorové s variabilným 

počtom zamestnancov. Projektovaná kapacita administratívnych priestorov je 60 

zamestnancov. Projektovaná kapacita prenajímateľných priestorov je 6 zamestnancov. 

 Navrhnutý počet parkovacích státi v objekte a na pozemku je 57. Z toho sa 26 

nachádza v hromadnej garáži a 31 sa nachádza na vonkajšom parkovisku. Z toho sú 4 

vyhradené státia  pre osoby zo zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

 Urbanistické riešenie navrhovaného objektu vychádza z dodržania územného 

plánu mesta, z dodržania lokalitného programu a všeobecných zásad umiestňovania 

objektu na pozemok. 

 Objekt svojím tvarom a výškou nenarúša okolitú zástavbu. Jeho umiestnenie na 

pozemku vyplýva zo snahy vytvoriť okrem zastavaných plôch aj oddychovú plochu -  

park a rešpektovanie a rozšírenie hlavnej pešej trasy. Hlavné vstupy do objektu sú 

umiestnené zo severovýchodnej strany z ulice Žarošícká, ktorá je hlavným dopravným 

ťahom, spájajúca mestskú časť Žídenice z centrom mesta Brno. Na tejto ulici sa 

nachádza zastávka MHD, ktorá je v priamej náväznosti na riešený stavebný pozemok. 

Urbanistické riešenie má mestotvorný charakter, prináša k pešej trase mestský parter, 

rozširuje priestor v okolí zastávky MHD a na časti pozemku vytvára park prístupný pre 

verejnosť.  

 Dopravné napojenie je z ulice Mikulovská zo severozápadnej strany. Na 

pozemku a v suteréne objektu sú navrhované parkovacie státia ktoré môžu byť 

využívané okrem zamestnancov a navštevníkmi polyfunkčného objektu aj obyvateľmi 

mestskej časti.  

b) Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie 

 Navrhovaný objekt tvorí kompaktná hmota s ustúpeným parterom, prevádzkovo 

členená vertikálne ( po podlažiach) pre minimalizovanie energetických nárokov 

budovy. Podzemné podlažie je rozšírené z kapacitných dôvodov parkoviska. Objekt je 

zastrešený jednoplášťovou plochou strechou.  

 Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Na prvom podlaží 

sa nachádzajú vstupné priestory a prenajímateľné priestory určené pre obchod a služby. 

Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory. V 

podzemnom podlaží je hromadná garáž a priestory technického vybavenia objektu.  

  Hlavnú časť fasády tvorí dvojplášťová štruktúrovaná presklená fasáda pre 

zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia pre kancelárske priestory. Fasáda je 

samonosná, prevetrávaná, zo zasklením z vysokou odrazivosťou orientovaná na 

severozápad, severovýchod a juhovýchod. Čím sa predchádza prehrievaniu vnútorného 

prostredia v letných mesiacoch. 
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 V juhozápadnej časti objektu sa nachádzajú hygienické a komunikačné 

priestory, preto je v tejto časti navrhnutá plná prevetrávaná fasáda s veľkoplošným 

fasádnym vláknocementovým obkladom v kombinácií s hliníkovými oknami.  

 Parter objektu je tvorený jednoplášťovou štruktúrovanou presklenou fasádou s 

nižšou odrazivosťou.  

B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Prevádzkové 

členenie je vertikálne (po podlažiach) čo vyplýva z architektonického riešenia objektu. 

Objekt je jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu rozmeru 31,4 × 25,4 m.  

 Na prvom podlaží sa nachádzajú hlavné vstupy do objektu z ulice Žarošícká. 

Toto podlažie má charakter mestského parteru, čomu zodpovedá aj zvýšená 

svetlá(konštrukčná) výška. Z dôvodu rozšírenia verejného priestoru pred vstupom do 

budovy je toto podlažie ustúpené o jeden modul, čím je vytvorenie prestrešenie vstupov 

do objektu. Prvé podlažie slúži prenajímateľným priestorom pre obchody a služby. 

Nachádzajú sa tu predajné priestory, hygienické zázemie, denná miestnosť pre 

zamestnancov a skladovacie priestory so zásobovaním z novovytvorenej komunikácie z 

ulice Mikulovská. Na prvom podlaží sa súčasne nachádzajú aj vstupné priestory pre 

administratívu so zádverím, recepciou a komunikačným jadrom. 

 Druhé a tretie nadzemné podlažie je z dispozičného hľadiska totožné. 

Nachádzajú sa tu veľkopriestorové kancelárie, samostatné kancelárie pre vedenie firmy, 

zasadacie miestnosti, hygienické zázemie, denná miestnosť s kuchynkou, priestory 

archívu a skladu kancelárskych potrieb a komunikačné jadro. 

 Podzemné podlažie slúži účelom hromadnej garáže. Nachádza sa tu 26 

parkovacích miest z čoho 2 sú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Vjazd do podzemnej garáže je riešený exteriérovou rampu z ulice 

Mikulovská. Ďalej sa tu nachádzajú priestory technického vybavenia budovy - kotolňa, 

strojovňa vzduchotechniky a elektrorozvodňa, skladovacie priestory a priestory 

komunikačného jadra. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie, vrátane riešenia prístupu do týchto stavieb, požiadavky na komunikácie, 

konštrukcie a zariadenia sú navrhované v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 

všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 Všetky podlažia budovy aj okolité plochy sú prispôsobené pohybu osobám s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Všetky dvere na komunikáciách sú 

minimálne rozmeru 900 mm. V objekte je navrhnutý výťah s rozmermi kabíny 

1,50×1,50 m čo splňuje požiadavky na bezbariérové užívanie stavieb. Na každom 

podlaží kancelárií je navrhnuté jedno bezbariérové WC. Na pozemku je vytvorených 57 

parkovacích miest (26 v hromadnej garáži a 31 vo voľnom státi na pozemku) z čoho sú 

4 vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 Koncepcia návrhu budovy je riešená tak, aby splňovala všetky požiadavky na 

bezpečnosť pri užívaní stavieb, mechanickú odolnosť a stabilitu stavieb, požiarnu 

bezpečnosť stavieb, ochranu zdravia osôb a zvierat, ochranu zdravých životných 

podmienok a životného prostredia, ochranu proti hluku a úsporu  energie a ochrany 

tepla v súlade s vyhláškou č. 268/2009Sb. o obecných požiadavkách na stavby. 

 Bezpečnostné riešenie pri užívaní stavby je zabezpečené uzemnením všetkých 

elektroinštalácii v objekte, protišmykovými opatreniami v hygienických a 

komunikačných priestoroch, dodržaním bezpečnej výšky zábradlí podľa ČSN 743305.  

 Všetky navrhnuté konštrukcie a materiály musia byť zrealizované v súlade s 

platnými ČSN a požiadavkami výrobcov.  

B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) Stavebné riešenie 

 Navrhovaný objekt má 3 nadzemné a 1 podzemné podlažie. V nadzemných 

podlažiach sa nachádzajú kancelárske priestory a prenajímateľné priestory pre obchod a 

služby. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž a technické zázemie 

budovy. Nadzemné podlažia objektu sú jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu 

rozmerov 31,4 × 25,4 m. Podzemné podlažie je obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 

37,16 × 37,61 m. Celková výška objektu je 14,270 m. Konštrukčná výška typických 

podlaží a podzemného podlažia je 4,2 m, konštrukčná výška prvého podlažia je 4,9 m.  

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako prefabrikovaný železobetónový 

skeletový systém s monolitickým železobetónovým stužujúcim jadrom. Skeletový 

systém je navrhnutý z prefabrikovaných železobetónových stĺpov, prievlakov a 

stužidiel. Nosné stĺpy sú navrhnuté prierezu 300 × 400 mm a prievlaky rozmeru 300 × 

600 mm. Osová vzdialenosť nosných konštrukcií skeletu je 6,1 m. Stropné konštrukcie 

sú navrhnuté z prefabrikovaných predpätých stropných panelov Spiroll PPD hr. 200 

mm. Stužujúce jadro je vytvorené z monolitických železobetónových konštrukcií: stien 

hr. 250 a 300 mm, stropov hr. 120 a 150 mm a trojramenného schodiska hr. 150 mm.  

 Nosný skelet objektu je založený na železobetónových pätkách. Obvodové steny 

suterénu sú založené na  základových pásoch z prostého betónu. Komunikačné a 

stužujúce jadro je založené na železobetónovej základovej doske. 

 Objekt je prestrešený plochou jednoplášťovou nepochôdznou strechou. 

Presahujúce podzemné podlažie je prestrešené jednopláštovou pochôdznou (pojazdnou) 

strechou.  

 Hlavnú časť fasády nadzemných podlaží tvorí dvojplášťová štruktúrovaná 

presklená fasáda. Presklená fasáda na prvom nadzemnom podlaží je jednoplášťová 

štruktúrovaná fasáda. V časti objektu s komunikačnými a hygienickými priestormi je 

navrhnutá plná prevetrávaná fasáda. Obvodové steny sú z výplňového muriva 

Porotherm 25 P+D hr. 250 mm zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny Nobasil 
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FKDS hr. 200 mm. Vláknocementové fasádne dosky EQUITONE sú ukotvené na 

obvodovú stenu pomocou oceľového nosného roštu, ktorý vytvára vzduchovú medzeru. 

V podzemnom podlaží sú obvodové výplňové steny navrhnuté zo železobetónových 

stien hr. 200 mm s tepelnou izoláciu z extrudovaného polystyrénu hr. 120 mm a s 

drenážnou fóliou. 

 Vnútorné nenosné deliace steny sú navrhnuté ako montované sadrokartónové 

deliace priečky Rigips a zasklené vnútorné steny z bezpečnostného skla. Na prvom 

nadzemnom podlaží sú deliace priečky z priečkového muriva hr. 150 mm. 

 Nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté podľa účelu danej miestnosti. Všetky 

podlahy nadzemných podlaží sú zateplené kročajovou izoláciou Nobasil PTS hr. 40 

mm. Podlaha nad nevykurovaným priestorom garáže je dodatočne zateplená tepelnou 

izoláciou Isover Orstrop hr. 100 mm.  

 Podhľady sú navrhnuté ako sadrokartónové, systém Rigips s nosnou 

konštrukciou z CD profilov. V hygienických priestoroch sú použité impregnované 

podhľady do vlhkých prevádzok.  

 Okenné konštrukcie sú navrhované hliníkové s izolačným trojsklom. Vonkajšie 

dvere sú hliníkové s plným krídlom, vstupné dvere sú súčasťou fasádneho systému. 

Vnútorné dvere sú oceľové do oceľových zárubní a zasklené dvere ktoré sú súčasťou 

vnútorných zasklených stien.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

 Všetky stavebné konštrukcie a prvky sú navrhnuté a musia byť zrealizované v 

súlade s platnou technickou normou tak, aby po dobu plánovanej životnosti stavby 

vyhoveli požadovanému účelu a odolali všetkým vplyvom zaťaženia a nepriaznivým 

vplyvom prostredia, a to aj mimoriadnym zaťaženiam, ktoré sa môžu bežne vyskytnúť 

pri výstavbe a užívaní stavby. 

 

B.2.7 Základné charakteristiky technických a technologických zariadení 

a) Technické riešenie 

  Vykurovanie objektu a príprava teplej vody je zabezpečené dvoma 

stacionárnymi nízkoteplotnými liatinovými plynovými kotlami Buderus Loganao 

GE434 Ecostream s výkonom 200 kW, ktoré sú umiestnené v kotolni v prvom 

podzemnom podlaží. Súčasťou sústavy je aj zásobníkový ohrievač teplej vody Buderus 

Logalux SU 400 s objemom 400 l.  

 Chladenie priestorov kancelárií bude zabezpečené pomocou stropných 

fancoilov.  

 Objekt je odvetraný kombinovane prirodzene oknami a núteným vetraním 

pomocou VZT rekuperačnej jednotky umiestnenej v strojovne VZT. Návrh 

vzduchotechniky nie je predmetom tejto diplomovej práce. 

 Zrážková voda je odvádzaná zo strechy a z plochy parkoviska do vsakovacieho 

systém cez akumulačné šachty. Zrážková voda z plochy parkoviska je navyše 
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prefiltrovaná v odlučovači ropných látok. Vsakovací systém bude umiestnený na 

vegetačných plochách pozemku. Odvod splaškovej vody je napojený na verejnú 

kanalizáciu. Kanalizačná prípojka na odvod splaškovej vody je dimenzovaná na DN 

200 dĺžky 13,19 m a bude vedená v zemi. Revízna šachta je navrhnutá v dostupnej 

vzdialenosti od hranice pozemku.  

b) Výpis technických a technologických zariadení 

 - 2x plynový stacionárny kotol 

 - zásobník teplej vody s objemom 400 l 

 - jednotka VZT, rozvody, výustky 

 - fancoily 

 - výťah KONE MonoSpace 500, kabína 1,50 × 1,50 m. 

B.2.8 Požiarno bezpečnostné riešenie 

 Požiarno bezpečnostné riešenie stavby je v súlade so všetkými požadovanými 

normami a vyhláškami. Konštrukčný systém budovy je možno z požiarneho hľadiska 

zaradiť do skupiny DP1 - nehorľavý. Požiarná výška objektu je 9,1 m. 

 Detalnejšie riešenie požiarno bezpečnostného hľadiska je riešené v časti D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelno-technických hodnotení 

 Objekt je navrhnutý v súlade s normou ČSN 730540-2. Všetky konštrukcie 

obálky budovy sú navrhnuté na hodnoty odporúčaného súčiniteľa prestupu tepla Urec, 20 

a posúdene na kritický teplotný faktor fRsi,cr. Objekt vyhovuje požiadavkám tepelnej 

stability v letných aj zimných dňoch. Podrobné riešenie tepelno-technického hodnotenia 

v časti stavebná fyzika. 

Súčet tep. strát (tep.výkon) Fi,HL  189,058 kW  100.0 % 

Súčet tep. strát prestupom Fi,T    41,498 kW   38.6 % 

Súčet tep. strát vetraním Fi,V  147,560 kW   61.4 % 

 

Priemerný súčiniteľ prestupu tepla U,em =   0,33 W/m2K 

 

Klasifikačná trieda prestupu tepla obálkou budovy 

  

 Klasifikačná trieda:   B 

 Slovný popis:    usporná 

 Klasifikačný ukazateľ CI:  0,7 
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b) Posúdenie využívania alternatívnych zdrojov energií 

Navrhovaný objekt nevyužíva alternatívne zdroje energie. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 

zásobovanie vodou, odpadov apod. ) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na 

okolie (vibrácie, hluk, prašnosť apod.) 

Objekt je vetraný kombináciou prirodzeného a núteného vetrania. Prirodzené 

vetranie je zabezpečené prirodzene oknami, nútené vetranie jednotkou VZT. 

Vykurovanie objektu a príprava teplej vody je zabezpečené dvoma 

stacionárnymi nízkoteplotnými liatinovými plynovými kotlami Buderus Loganao 

GE434 Ecostream s výkonom 200 kW, ktoré sú umiestnené v kotolni v prvom 

podzemnom podlaží. Súčasťou sústavy je aj zásobníkový ohrievač teplej vody Buderus 

Logalux SU 400 s objemom 400 l.  

 V kanceláriách a predajniach bude vykurovanie zabezpečené sálavými 

vykurovacími telesami. 

 V priestoroch kancelárií a v prenajímateľných priestoroch je zabezpečené 

dostatočné denné osvetlenie. V komunikačných a ostatných priestoroch je nevrhnuté 

umelé osvetlenie. Všetky vonkajšie a vnútorne deliace konštrukcie splňujú požiadavky 

akustických hygienických limitov. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Na základe radónovej mapy bolo zistené že sa objekt nachádza v nízkom 

radónovom indexe. Vplyvu radónu z podložia dostatočne zabraňuje základová doska v 

kombinácií s hydroizoláciou. Samotné priestory garáže budú nútene odvetrané. Nie je 

pre to potrebná žiadna dodatočná protiradónová úprava. 

b) Ochrana pred blúdivými prúdmi 

 V budove sa nenachádzajú žiadne blúdivé prúdy. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

 Pozemok sa nenachádza v oblasti s geologicky nestabilným podložím. 

d) Ochrana pred hlukom 

 Všetky vonkajšie a vnútorne deliace konštrukcie splňujú požiadavky 

akustických hygienických limitov v súlade s normou ČSN 73 0532. 

e) Protipovodňové opatrenia 
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 Pozemok sa nenachádza v záplavovom území. Nie je preto potrebné riešiť 

protipovodňové opatrenia. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 SO 02 - Vodovodná prípojka 

 

 Polyfunkčný objekt je napájaný na neďaleký verejný vodovod DN 100 

vodovodnou prípojkou DN 50 vedenou v zemi. V dostupnej vzdialenosti od hranice 

pozemku je navrhnutá vodomerná šachta rozmerov 1800 mm x 900 mm x 1800 mm, 

v ktorej je umiestnená vodomerná zostava. Vodomernú zostavu  tvorí uzatvárací 

a vypúšťací ventil, spätná klapka, vodomer, redukcia, redukčný kus a uzatvárací ventil. 

 

 SO 03 - Kanalizačná prípojka 

 Odvod splaškovej vody je napojený na verejnú kanalizáciu DN 300. Kanalizačná 

prípojka na odvod splaškovej vody je dimenzovaná na DN 150 a je vedená v zemi. 

Revízna šachta je navrhnutá v dostupnej vzdialenosti od hranice pozemku.  

 

 SO 04 - Plynová prípojka 

 Vedenie plynu do objektu  je vedené strednotlakovou prípojkou DN 20 

umiestnenej v zemi, ktorá je napojená na verejný strednotlakový plynovod DN 80. 

V mieste napojenia na polyfunkčný objekt je umiestnený hlavný uzáver plynu, regulátor 

tlaku plynu a plynomer 

 

 SO 05 - Elektrická NN prípojka 

 Prípojka NN je napojená na existujúcu rozvodnú elektrickú sieť nadzemného 

vedenia NN. Elektromerový rozvádzač je navrhnutý v betónovom stĺpiku na hranici 

pozemku. Prípojka je vedená v zemi, v miestach pod vozovkou musí byť umiestnená v 

chráničke.  

 

 SO 06 - Dažďový vsakovací systém 

 Zrážková voda je odvádzaná zo strechy a z plochy parkoviska do vsakovacieho 

systém cez akumulačné šachty. Zrážková voda z plochy parkoviska je navyše 

prefiltrovaná v odlučovači ropných látok. Vsakovací systém je umiestnený na 

vegetačných plochách pozemku. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 Vodovodná prípojka DN 50, dl. 12,89 m 

 Kanalizačná prípojka DN 200, dl. 13,19 m 

 Plynová prípojka DN 20, dl. 17,54 m 
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 Prípojka NN, dl. 17,86 m 

 Kanalizačná dažďová prípojka DN 200, dl. 66,64 m 

B.4 Dopravné riešenie 

a) Popis dopravného riešenia 

 Z dvoch strán pozemku sa nachádzajú dopravné komunikácia, jedná sa o ulice 

Žarošická a Mikulovská. Na riešenom pozemku bude vytvorená príjazdová cesta a 

parkovacie státia. Dopravné napojenie je z ulice Mikulovská. Na ulici Žarošická sa 

nachádza zastávka MHD ktorá susedí s riešeným pozemkom. 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

 Dopravné napojenie na existujúcu infraštruktúru je z ulice Mikulovská. K 

pozemku je už existujúci príjazdový vjazd, ktorí nie je súčasťou riešenej parcely. Na 

tento vjazd nadviaže nová príjazdová cesta a parkovacie plochy. Z ulice Mikulovská je 

navrhnutá aj príjazdová rampa do hromadnej garáže v podzemnom podlaží objektu. 

 V okolí zastávky MHD je vytvorená rozšírená pešia komunikácia. 

c) Doprava v kľude 

 Na riešenom pozemku je navrhnutých celkom 57 parkovacích miest. Z toho 26 

sa nachádza v podzemnej hromadnej garáži a 31 na pozemku vo voľnom státi. Z 

celkového počtu 50 parkovacích miest sú navrhnuté 4 miesta pre osoby z obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Požadované množstvo parkovacích státi je stanovené 

podľa normy ČSN 73 6110. Na základe výpočtu je potrebné množstvo parkovacích státi 

37. Navrhovaný stav prevyšuje požadovaný počet o celkom 20 parkovacích miest. Tieto 

miesta môžu byť preto do istej využívané aj obyvateľmi okolitých obytných budov. 

d) Pešie a cyklistické chodníky 

 Pozemkom nevedú oficiálne pešie a cyklistické turistické chodníky. Na 

pozemku sú vytvorené pešie komunikácie vedúce k vstupom do objektu. Peší existujúci 

chodník na ulici Žarošická ktorý vedie k zastávke MHD je navrhnuté rozšíriť, čím sa 

vytvorí pešia zóna pre pred parterom budovy. Na pozemku je navrhnutý aj park cez 

ktorý vedie peší chodník.   

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) Terénne úpravy 

  Pre realizáciu stavby sú  potrebné terénne a výkopové práce a s nimi spojená 

depónia zeminy. Stavebný pozemok je v mierne svahovitom teréne. Zemina sa v mieste 

stavebného objektu upraví do roviny. Odkope sa ornica do hĺbky približne 200 mm. 

Následne sa vykopú stavebné jamy pre založenie stavby. Stavebná jama bude 

zabezpečená proti zosunutiu pôdy šikmým svahovaním so sklonom .V polovici výšky je 

navrhnutá lavička šírky 600 mm. Vykopaná zemina bude odvážaná na najbližšiu 
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skládku. Časť zeminy sa ponechá na pozemku, tak aby nenarúšala stavebný proces. 

Táto zemina bude použitá na finálne terénne úpravy.  

b) Použité vegetačné prvky 

 Všetky vegetačné plochy budú vyrovnané a pokryté novou vrstvou ornice 

hrúbky 150 mm a preosiaté trávou. Na vegetačných plochách pozemku a v parku sú 

navrhnuté nové dreviny. 

c) Biotechnické opatrenia 

 Pre daný objekt nie sú riešené. 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

a) Vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 

 Hluk pri realizácií a užívaní budovy nebude mať negatívny vplyv na okolité 

prostredie. Počas výstavby budú okolité stavby a pozemky chránené proti vplyvom 

hluku a prašnosti tak aby tieto vplyvy neprekračovali limitné hodnoty podľa príslušných 

noriem. Stavebné práce budú prevádzané v pracovnej dobe určenej pre prevádzku 

hlučných strojov. 

 V objekte sa nenachádzajú prevádzky, ktoré sú výrazným zdrojom znečistenia 

ovzdušia. Počas výstavby a užívania objektu je potrebné dodržiavať zásady ochrany 

ovzdušia. 

 V blízkosti pozemku sa nenachádza žiaden zdroj vody, ktorý by bol počas 

výstavby alebo prevádzky ohrozený (znečistený). Odvádzanie splaškovej a zrážkovej 

vody je zabezpečený verejnou kanalizáciou a vsakovacím systémom. 

 Stavebný odpad bude roztriedený a podľa triedy bude odvážaný na skládku 

alebo recykláciu. Počas životnosti budovy nebudú mať odpady negatívny vplyv na 

životné prostredie. Komunálne odpady budú odnášané na vopred určené miesto. 

Zatriedenie vzniknutých stavebných odpadov podľa vyhl. 381/2001 Zb. Katalóg 

odpadov: 

Predpokladá sa nasledujúca produkcia odpadov: 

 

Podskupina 15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho   

   obalového odpadu) 15 01 01 Papierové a lepenkové obaly;  

        15 01 02  Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Drevo, sklo a plasty 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 

                    17 01 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Bitúmenové zmesi, decht a dechtové výrobky 

         17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01; 

Podskupina 17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 

         17 04 01 Meď, bronz, mosadz; 17 04 05 Železo a oceľ;  

                    17 04 06 Cín; 17 04 07 Zmiešané kovy 

Podskupina 17 08 Stavebný materiál na báze sadry 
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         17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  

                    17 08 01   

Podskupina 17 09 Iné stavebné a demolačné odpady 

        17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady iné ako  uvedené   

        v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

b) Vplyv na životné prostredie a krajinu ( ochrana drevín, ochrana pätných 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií a 

väzieb v krajine 

 Na pozemku sa nenachádza žiadna vysoká zeleň, lesy, prirodzené biokoridory a 

ochranné pásma. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prírodu a krajinu. 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba nebude mať žiadny vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovaných riadení alebo stanoviska 

EIA 

 Navrhovaný objekt svojou funkciou a účelom nepodlieha posudzovaniu riadenia 

EIA. 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov.  

 Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 V objekte sa nenachádzajú žiadne zariadenia civilnej obrany. Charakter stavby 

neovplyvňuje záujmy ochrany obyvateľstva.  

B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 Počas výstavby bude objekt kontinuálne zásobovaný stavebným materiálom 

podľa potreby realizácie. Stavebný materiál bude skladovaný na pozemku. Príjazd na 

stavenisko bude z ulice Mikulovská. Pred začatím hlavných výkopových prác budú 

napojené prípojky technickej infraštruktúry. 

b) Odvodnenie staveniska 

 V prípade výskytu vody v stavebnej jame bude voda dodatočne odčerpávaná. 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
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 Príjazd na stavenisko bude z ulice Mikulovská. Pred začatím hlavných 

výkopových prác budú napojené prípojky technickej infraštruktúry. 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

 Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky a na 

odtokové pomery v území počas jej realizácie a životnosti.  

 Počas výstavby budú okolité stavby a pozemky chránené proti vplyvom hluku a 

prašnosti tak aby tieto vplyvy neprekračovali limitné hodnoty podľa príslušných noriem. 

Stavebné práce budú prevádzané v pracovnej dobe určenej pre prevádzku hlučných 

strojov.  

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub 

drevín 

 Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne existujúce budovy, ani žiadne 

dreviny. Preto nie je nutné vykonávať žiadne asanácie, demolácie a výrub drevín. 

f) Maximálne zábory pre stavenisko ( dočasné/trvalé) 

 Stavebné práce nebudú zasahovať do okolitých pozemkov. Všetky práce a 

skladovanie materiálu bude zabezpečené na riešenom pozemku. Výnimkou budú 

dočasné zábory pre napojenie staveniska na technickú infraštruktúru. 

g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

 Stavebný odpad bude roztriedený a podľa triedy bude odvážaný na 

skládku alebo recykláciu. Komunálne odpady budú odnášané na vopred určené miesto. 

Zatriedenie vzniknutých stavebných odpadov podľa vyhl. 381/2001 Zb. Katalóg 

odpadov: 

Predpokladá sa nasledujúca produkcia odpadov: 

 

Podskupina 15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho   

   obalového odpadu) 15 01 01 Papierové a lepenkové obaly;  

        15 01 02 Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Drevo, sklo a plasty 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 

                    17 01 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Bitúmenové zmesi, decht a dechtové výrobky 

         17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01; 

Podskupina 17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 

         17 04 01 Meď, bronz, mosadz; 17 04 05 Železo a oceľ;  

                    17 04 06 Cín; 17 04 07 Zmiešané kovy 

Podskupina 17 08 Stavebný materiál na báze sadry 

         17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  

                    17 08 01   
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Podskupina 17 09 Iné stavebné a demolačné odpady 

        17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady iné ako  uvedené   

        v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín 

  Pre realizáciu stavby sú  potrebné terénne a výkopové práce a s nimi spojená 

depónia zeminy. Vykopaná zemina bude odvážaná na najbližšiu skládku. Časť zeminy 

sa ponechá na pozemku, tak aby nenarúšala stavebný proces. Táto zemina bude použitá 

na finálne terénne úpravy.  

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne dreviny. Z toho dôvodu nie je nutný 

žiaden prieskum na výskyt chránených druhov rastlín podľa vyhlášky  MŽP č. 395/1992 

Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody nie je potrebný.  

 V okolí výstavby sa nachádzajú trávnaté porasty a dreviny pri bytových domoch. 

Výstavba nebude mať na to žiaden vplyv. Výstavba nebude mať vplyv na prvky 

územného systému ekologickej stability (ÚSES), ani na chránené územia.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

prácnych predpisov 

 Počas výstavby budovy je nutné postupovať v súlade s platnými zákonmi ČR, 

predovšetkým vyhláškou ČÚBP č. č.324/1990 Sb. O bezpečnosti pri práci a 

technických zariadeniach pri stavebných prácach s nariadením vlády č.378/2001, ktorý 

určí požiadavky na bezpečnú prevádzku a strojov, technických zariadení a prístrojov. 

Ďalej ustanovenie noriem pre prevedenie príslušných stavebných prác a konštrukcií s 

požiadavkou na dielčiu projektovú dokumentáciu. 

 Vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je dôležité dodržať tieto 

povinnosti stavby: 

- súčasťou dodávateľskej dokumentácie bude technologický alebo pracovný postup, 

ktorý musí zaisťovať bezpečné prevedenie prác na stavbe, použitia strojov a zariadení, 

pracovných prostriedkov a pomôcok, spôsob dopravy a opatrenie pri prácach za 

mimoriadnych podmienok 

- dodávateľ stavby je povinný oboznámiť ostatných dodávateľov s požiadavkami 

bezpečnosti pri práci obsiahnuté v projekte a dodávateľskej dokumentácii. Dodávateľ 

určí technologické a pracovné postupy.  

- vzájomné vzťahy investora a dodávateľa budú stanovené pred zahájením stavby. 

Príslušný pracovníci oboch strán budú náležite poučený o bezpečnosti pri práci. Každý 

dodávateľ, ktorý zamestnáva pracovníkov je povinný viesť podrobnú evidenciu 
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všetkých pracovníkov, ktorý sú na stavbe od ich príchodu do opustenia pracoviska. 

Dodávatelia musia byť vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú 

adekvátne možnému ohrozeniu zdravia pri práci.  

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 Všetky vstupy do objektu sú navrhnuté ako bezbariérové. Prevádzka celej stavby 

je navrhnutá ako bezbariérová. Na teréne sa nachádzajú parkovanie miesta pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu.  

l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

 Počas výstavby nebudú ovplyvnené okolité pozemky, stavby a dopravné trasy. V 

prípade poškodenia príjazdovej komunikácie je investor povinný uviesť do pôvodného 

stavu na vlastné náklady. V prípade znečistenia príjazdovej komunikácie je investor 

povinný ju uviesť do pôvodného stavu. V prípade poškodenia chodníkov, trávnikov na 

susednom pozemku, je investor povinný to uviesť do pôvodného stavu. Prípadné 

dreviny v okolí pozemku je povinný chrániť proti poškodeniu. Stavebný materiál bude 

na stavenisko dovážaný iba pomocou vozidiel s únosnosťou, ktorá je vhodná pre 

príjazdovú komunikáciu v území.  

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby 

počas prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe 

apod.) 

 Celá plocha staveniska bude opatrená oplotením s mobilnými prvkami po celú 

dobu výstavby. Stavenisko musí byť riadne zabezpečené proti vniknutiu nepovolených 

osôb s min. výškou 1,80mm. Stavebné práce nebudú prebiehať v čase nočného kľudu.  

n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

 Predpokladaná doba výstavby je od júna 2017 do septembra 2018. Vzhľadom na 

typ objektu a rozsah stavebných prác, bude stavba riešená v jednom  časovom slede.  

Predpokladaný termín začatia výstavby: jún 2017 

Predpokladaný termín dokončenia výstavby: september 2018 
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D. TECHNICKÁ SPRÁVA 

D.1 Identifikačné údaje stavby 

D.1.1 Údaje o stavbe 

 

Druh stavby:                                                      Polyfunkčný dom 

Miesto stavby:                                                   Brno - Žídenice, k.ú. Žídenice,   

       parc.č. . 8438/2, 8438/10, 8438/11, 

                                                                            8438/12, 8438/13, 8438/14, 8438/17 

Plocha parcely:                                                  4292,1 m2 

Charakter stavby:                                               novostavba 

D.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:                                                            Magistrát mesta Brna, Dominikánske 

         nám. 196/1, 601 67 Brno 

D.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Hlavný projektant:                                                      Bc.Patrik Michna 

Zodpovedný projektant:                                              Ing. Ondřej Fuciman, PhD 

D.1.4 Zoznam vstupných podkladov 

- Územný plán mesta Brno 

- Údaje z katastra nehnuteľností 

- Požiadavky investora 

D.2 Základné údaje charakrerizujúce stavbu 

 Navrhovaný objekt sa nachádza v meste Brno, v mestskej časti Brno-Žídenice, 

k.ú. Žídenice na parcelách č. 8438/2, 8438/10, 8438/11, 8438/12, 8438/13, 8438/14, 

8438/17. Celková plocha pozemku je 4292,1 m2.Pozemok je nezastavaný, trvalo 

zatrávnený. Pozemok je mierne svahovitý. 

 Urbanistické riešenie navrhovaného objektu vychádza z dodržania územného 

plánu mesta, z dodržania lokalitného programu a všeobecných zásad umiestňovania 

objektu na pozemok. 

 Objekt svojím tvarom a výškou nenarúša okolitú zástavbu. Jeho umiestnenie na 

pozemku vyplýva zo snahy vytvoriť okrem zastavaných plôch aj oddychovú plochu -  

park a rešpektovanie a rozšírenie hlavnej pešej trasy. Hlavné vstupy do objektu sú 

umiestnené zo severovýchodnej strany z ulice Žarošícká, ktorá je hlavným dopravným 
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ťahom, spájajúca mestskú časť Žídenice z centrom mesta Brno. Na tejto ulici sa 

nachádza zastávka MHD, ktorá je v priamej náväznosti na riešený stavebný pozemok. 

Urbanistické riešenie má mestotvorný charakter, prináša k pešej trase mestský parter, 

rozširuje priestor v okolí zastávky MHD a na časti pozemku vytvára park prístupný pre 

verejnosť.  

 Dopravné napojenie je z ulice Mikulovská zo severozápadnej strany. Na 

pozemku a v suteréne objektu sú navrhované parkovacie státia ktoré môžu byť 

využívané okrem zamestnancov a návštevníkmi polyfunkčného objektu aj obyvateľmi 

mestskej časti.  

D.3 Architektonicko-stavebné riešenie 

 Navrhovaný objekt tvorí kompaktná hmota s ustúpeným parterom, prevádzkovo 

členená vertikálne ( po podlažiach) pre minimalizovanie energetických nárokov 

budovy. Podzemné podlažie je rozšírené z kapacitných dôvodov parkoviska. Objekt je 

zastrešený jednoplášťovou plochou strechou.  

 Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Na prvom podlaží 

sa nachádzajú vstupné priestory a prenajímateľné priestory určené pre obchod a služby. 

Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory. V 

podzemnom podlaží je hromadná garáž a priestory technického vybavenia objektu.  

  Hlavnú časť fasády tvorí dvojplášťová štruktúrovaná presklená fasáda pre 

zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia pre kancelárske priestory. Fasáda je 

samonosná, prevetrávaná, zo zasklením z vysokou odrazivosťou orientovaná na 

severozápad, severovýchod a juhovýchod. Čím sa predchádza prehrievaniu vnútorného 

prostredia v letných mesiacoch. 

 V juhozápadnej časti objektu sa nachádzajú hygienické a komunikačné 

priestory, preto je v tejto časti navrhnutá plná prevetrávaná fasáda s veľkoplošným 

fasádnym vláknocementovým obkladom v kombinácií s hliníkovými oknami.  

 Parter objektu je tvorený jednoplášťovou štruktúrovanou presklenou fasádou s 

nižšou odrazivosťou.  

 Stavebný objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom s 3 nadzemnými a 1 

podzemným podlažím. Prevádzkovo je rozdelený na 3 funkčné celky. Prevádzkové 

členenie je vertikálne ( po podlažiach) čo vyplýva z architektonického riešenia objektu. 

Objekt je jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu rozmeru 31,4 × 25,4 m.  

 Na prvom podlaží sa nachádzajú hlavné vstupy do objektu z ulice Žarošícká. 

Toto podlažie má charakter mestského parteru, čomu zodpovedá aj zvýšená 

svetlá(konštrukčná) výška. Z dôvodu rozšírenia verejného priestoru pred vstupom do 

budovy je toto podlažie ustúpené o jeden modul, čím je vytvorenie prestrešenie vstupov 

do objektu. Prvé podlažie slúži prenajímateľným priestorom pre obchody a služby. 

Nachádzajú sa tu predajné priestory, hygienické zázemie, denná miestnosť pre 

zamestnancov a skladovacie priestory so zásobovaním z novovytvorenej komunikácie z 

ulice Mikulovská. Na prvom podlaží sa súčasne nachádzajú aj vstupné priestory pre 

administratívu so zádverím, recepciou a komunikačným jadrom. 
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 Druhé a tretie nadzemné podlažie je z dispozičného hľadiska totožné. 

Nachádzajú sa tu veľkopriestorové kancelárie, samostatné kancelárie pre vedenie firmy, 

zasadacie miestnosti, hygienické zázemie, denná miestnosť s kuchynkou, priestory 

archívu a skladu kancelárskych potrieb a komunikačné jadro. 

 Podzemné podlažie slúži účelom hromadnej garáže. Nachádza sa tu 26 

parkovacích miest z čoho 2 sú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Vjazd do podzemnej garáže je riešený exteriérovou rampu z ulice 

Mikulovská. Ďalej sa tu nachádzajú priestory technického vybavenia budovy - kotolňa, 

strojovňa vzduchotechniky a elektrorozvodňa, skladovacie priestory a priestory 

komunikačného jadra. 

D.4 Stavebné konštrukčné riešenie 

4.1 Komunikácie 

 Navrhovaný objekt je napojený na dopravnú infraštruktúru zo severovýchodnej 

strany pozemku z ulice Mikulovská. Z tejto ulice je už existujúci vjazd na pozemok, na 

ktorý sa napojí nová príjazdová komunikácia. Na pozemku sa nachádza parkovanie a 

pojazdná komunikácia s betónovou dilatovanou vozovkou. Chodníky a plochy pred 

vstupom do budovy tvorí veľkoplošná betónová exteriérová, mrazuvzdorná dlažba. 

Pojazdná komunikácia s parkovaním je oddelená od plôch zelene parkovými 

betónovými obrubníkmi. Parkovacia plocha a pojazdná komunikácia musí obsahovať 

všetky dopravné značenia. Vjazd do podzemnej hromadnej garáže je zabezpečený 

exteriérovou príjazdovou rampou so sklonom 10%. Časť pojazdných plôch je nad 

rozšíreným suterénom budovy, viď. 4.6 Strešné konštrukcie.  

4.2 Základy 

 Objekt je rozdelený na tri dilatačné celky, hlavná časť objektu, rozšírená časť 

podzemného podlažia a exteriérová príjazdová rampa. Nosný skeletový systém 

hlavného objektu je založený na železobetónových pätkách 2,3 × 2,3m, hĺbka 0,9m zo 

železobetónu triedy C30/37. Stužujúce železobetónové, komunikačné jadro je založené 

na železobetónovej doske, hr. 0,6 m so zníženou časťou pre dojazd výťahu zo 

železobetónu triedy C30/37. Železobetónové obvodové steny suterénu sú založené na 

betónových základových pásoch 0,6x0,6m z prostého betónu triedy C30/37. Rozšírená 

časť podzemného podlažia je založená na železobetónových pätkách 1,3 × 1,3m, hĺbka 

0,9m zo železobetónu triedy C30/37. V mieste dilatácie budú pätky zdvojené. 

Exteriérová príjazdová rampa je založená na betónových pásoch, hĺbka 0,6m z prostého 

betónu triedy C30/37.  

4.3 Zvislé konštrukcie 

Nosné konštrukcie 

 Hlavné zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové, prefabrikované stĺpy 

prierezu 400×300mm. Osová vzdialenosť stĺpov je 6,1m×6,1m. Výška stĺpov na 

typickom podlaží je 3,6m. Výška stĺpov na 1NP je 4,3m a výška stĺpov v suteréne pod 
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hlavnou časťou objektu je 3,6m. Rozšírená časť suterénu má nižšiu svetlú a konštrukčnú 

výšku. Výška stĺpov v tejto časti je 3,0 m. Železobetónové steny stužujúceho, 

komunikačného jadra sú hr. 300mm a stena výťahovej šachty je hr. 200 mm.  

Nenosné  konštrukcie 

 Výplňové, obvodové murivo na nadzemných podlažiach tvorí POROTHERM 

25P+D, hr.250mm. Obvodová stena podzemného podlažia je železobetónová, 

hr.200mm. 

 Vnútorné priečky na 1NP sú tvorené priečkovým murivom POROTHERM 15 

P+D, hr.150 mm. Na 2NP a 3NP sú deliace konštrukcie tvorené sadrokartónovými 

priečkami RIGIPS, hr.100mm a vnútorné presklené steny. Sadrokartónové steny sú 

riešené ako sendvičové s nosnou konštrukciou z CW profilov, vyplnené sú minerálnou 

vlnou, obložené 2 × SDK doskami.  

4.4 Vodorovné nosné konštrukcie 

 Hlavné nosné konštrukcie sú železobetónové, prefabrikované prievlaky T 

prierezu. Použité sú dva typy, krajné a vnútorné. Krajné prievlaky majú rozmer  

300(450)×600 mm. Vnútorné majú rozmer 300(600)×600 mm.  

 Pre účely priečneho stuženia nosného systému sú navrhnuté prefabrikované 

železobetónové stužidlá prierezu 250 × 600 mm a 300 × 600 mm. 

 Stropná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými, dutinovými, predpätými 

panelmi Spiroll PPD 205 a 209 hr. 200 mm. Panely sú ukladané do maltového lôžka z 

cementovej malty s minimálnym uložením 100 mm. Prestykovanie panelov je zaliate 

betónovou zálievkou z betónu C16/20.  

 V časti stužujúceho jadra sú navrhnuté železobetónové monolitické dosky triedy 

betónu C30/37, jednosmerne vystužené, hr. 120 mm. Nad najvyšším podlažím je 

navrhnutá obojsmerne vystužená železobetónová monolitická doska hr. 150 mm. 

4.5 Preklady 

 Nad otvormi v obvodových murovaných konštrukciách sa nachádzajú keramické 

preklady POROTHERM KP 7 hr. 70 mm a výšky 238 mm. Preklady sú osadené v 

murovaných stenách v rôznych zostavách a dĺžkach ktoré sú bližšie špecifikované vo 

výpise prekladov.  

4.6 Strešné konštrukcie 

 Strešná konštrukcia je tvorená jednoplášťovou plochou strechu. Spádová vrstva 

je z ľahčeného dilatovaného polystyrénbetónu. Ako vrstva parozábrany je použitý 

Foalbit AL S40 jedná sa o asfaltový pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou 

rohožou, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane 

jemným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou. 

Tepelnoizolačná vrstva strechy je tvorená z tepelnoizolačných dosiek Isover EPS 200S 

(Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,034W/mK) hr. 2x150 mm. Hydroizolačná vrstva je 

tvorená dvoma vrstvami modifikovaného asfaltového pásu ELASTOBIT PV TOP 52 z 

polyesterovou nosnou vložkou so skleným vláknom, s krycou vrstvou na báze asfaltovej 
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hmoty s obsahom termoplastického kaučuku a plnidla. Z vrchu je chránený minerálnym 

posypom z bridlice a na spodnej strane separačnou fóliou. 

 Strešná konštrukcia rozšíreného podzemného podlažia je riešená ako pojazdná 

strecha. Vozovka je dilatovaná betónová s výstužou,  hr. 130 mm. Pod ňou je 

podkladová vrstva z prostého betónu hr. 50 mm a drenážna vrstva Dekodren P 900 pre 

pojazdné strechy. Ako tepelnoizolačná vrstva je použitá XPS Floormate hr. 100 mm. 

Ostatné vrstvy strechy sú riešené obdobne ako strecha hlavného objektu. 

4.7 Schodisko 

 Schodisko je navrhnuté ako monolitické železobetónové trojramenné schodisko, 

hr. dosky je 150 mm. Šírka schodiskového ramena je 1600 mm. Na schodisku sa 

nachádzajú 2 medzipodesty rozmerov 1600 ×1600 mm. Konštrukčná výška typických 

podlaží a suterénu je 4,2 m. Konštrukčná výška prvého nadzemného podlažia je 4,9 m. 

Výška schodiskového stupňa je 175 mm a šírka 280 mm, sklon ramena je teda 32°. Na 

prekonávanie výškových rozdielov podlaží je teda navrhnutých 24 respektíve 28 

stupňov. Podchodná výška je 2384,4 mm a priechodná výška je 2022 mm, čo vyhovuje 

požadovaným hodnotám. Povrchová úprava schodiska je protišmykový, oderuvzdorný 

náter. Súčasťou schodiska je aj nerezové madlo votknuté do stien výťahovej šachty vo 

výške 1000 mm. 

4.8 Výťah 

 Navrhnutá je výťahová jednotka KONE MonoSpace 500 maximálnou nosnosťou 

1000 kg a je určená pre max 13 osôb. Kabína výťahu je rozmeru 1500 × 1500 mm 

a výška 2200 mm. Výťahová jednotka zabezpečuje vertikálny presun medzi všetkými 

podlažiami polyfunkčného domu, čo sú celkovo 4 stanice. Výťahová šachta je 

navrhnutá hrúbky 200 mm a je z betónu C20/25. Pôdorysný rozmer výťahovej šachty je 

2100 × 1850 mm. Spodná hrana úrovne dojazdu výťahu je -5,250 m. 

4.9 Komín 

 Komín bude súčasťou dodávky plynového kotla. Komínový systém je navrhnutý 

ako Schiedel Kerastar s integrovanou tepelnou izoláciou hr. 60 mm a s keramickou 

profilovanou vložkou. S vonkajším plášťom z ocele hr. steny 0,5 mm.  Komín je 

vyvedený do výšky min.1000 mm nad hranu atiky.  

4.10 Podlahy 

 Podlahy sú v objekte navrhnuté s ohľadom na účel a funkciu danej miestnosti. V 

priestoroch veľkoplošných kancelárií sú navrhnuté zdvojené podlahové konštrukcie 

Lindner pre vedenie kabeláže. Jedná sa o drevotrieskové podlahové dosky 600 × 600 

mm, ktoré sú postavené na konštrukcií z pozinkovanej ocele lepenej k podkladu. 

Podlahové dosky sú prekryté odolným kancelárskym kobercom Desso. V priestoroch 

predajní a v komunikačných priestoroch je nášľapná vrstva použitá gresová dlažba 

lepená do pružnej lepiacej hmoty Baumit Baumacol. V hygienických priestoroch je 

navrhnutá keramická dlažba s dvojzložkovou hydroizolačnou vrstvou.  
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 Všetky podlahy sú oddilatované od zvislých konštrukcií izoláciou Nobasil PTS 

hr.20 mm, ktorá je tiež použitá ako kročajová izolácia, hr. 40 mm. Ako vyrovnávajúca 

vrstva je použitý cementový samonivelizačný poter Baumit Estrich. 

 V suteréne je podlahová vrstva betón vyspádovaný do líniových žľabov, s 

povrchovou úpravou z epoxidového náteru.  

4.11 Podhľady 

 V priestoroch kancelárií, v predajniach a vo vstupných priestoroch sú navrhnuté 

zavesené sadrokartónové podhľady s nosnou konštrukciou z CD profilov. Dosky sú v 

dvoch vrstvách. V hygienických priestoroch sú navrhnuté impregnované 

sadrokartónové podhľady určené do priestorov so zvýšenou vlhkosťou.   

4.12 Obklady 

Vonkajšie obklady 

Na juhozápadnej strane sa nachádza prevetrávaná fasáda so zaveseným 

cementovláknovým veľkoplošným obkladom. Závesy sú kotvené do obvodového 

muriva. 

Stena v úrovni sokla je obložená kamenným soklovým obkladom. 

Vnútorné obklady  

V hygienických priestoroch je navrhnutý keramický obklad od podlahy po strop s 

dvojzložkovou izoláciou, bielej farby.  

4.13 Omietky 

 Vnútorné povrchy stien sú opatrené interiérovou jednovrstvovou vápennou 

omietkou BAUMIT Klimaputz S. Príprava podkladu podľa typu konštrukcie 

(prednástrek, penetrácia). 

4.14 Izolácie 

 Tepelné izolácie: 

 Zateplenie obvodových stien objektu je zabezpečené tepelnoizolačnými doskami 

Nobasil FKDS, λ=0,040W/mK, hrúbky 200 mm.  Tepelnoizolačné dosky sú kontaktne 

kotvené na stenu pomocou lepiacej hmoty Weber.therm KPS a pomocou kotviacich 

hmoždiniek dĺžky 255 mm. Na zateplenie plochej strechy je použitá tepelná izolácia 

z expandovaného polystyrénu Isover EPS 200S , λ=0,034W/mK hrúbky 2 x 150 mm. 

Atika je obalená tepeloizolačným systémom Isover Styrodur XPS 4000cs hrúbky 100 

mm. Pre riešenie podláh je použitá tepelná a akustická izolácia Nobasil PTE hrúbky 40 

mm. Strop suterénu je zateplený tepelnou izoláciou Isover Orstrop hrúbky 100 mm. Pre 

zateplenie obvodových stien suterénu a sokla je použitá izolácia Isover Styrodur XPS 

2800 C hrúbky 120 mm.  
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 Hydroizolácie: 

 Ako hydroizolácia spodnej stavby je zvolená fólia proti tlakovej vode Fatrafol 

813. Chráni spodnú stavbu pred pôsobením agresívnej tlakovej a presakujúcej vody 

a má veľmi vysokú nepriepustnosť radónu. Hydroizolácia je umiestnená na vonkajšej 

strane obvodových stien spodnej stavby, kde je chránená tepelnou izoláciou Styrodur 

XPS 2800 C, drenážnou fóliou Noppex a geotextíliou Geomatex NTB 20 z netkaného 

polyesteru. Hydroizolácia musí byť vytiahnutá do výšky 300 mm nad úroveň terénu. 

Hydroizolácia je tiež umiestnená na základovej doske.  

 Hydroizolačná vrstva strechy je tvorená dvoma vrstvami modifikovaného 

asfaltového pásu ELASTOBIT PV TOP 52  s polyesterovou nosnou vložkou so 

skleným vláknom, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom 

termoplastického kaučuku a plnidla. Z vrchu je chránený minerálnym posypom z 

bridlice a na spodnej strane separačnou fóliou.  

 Na tepelenoizolačnej vrstve obvodových stien je použitá paropriepustná fólia 

proti vplyvom vonkajšieho prostredia JUTADACH 150. 

4.15 Výplne otvorov 

 

 Dvere  

 V objekte sú navrhnuté vnútorné oceľové dvere do oceľovej zárubne napr. 

Hormann ZK plné ( farba RAL9016 biela) 

Vchodové dvere sú hliníkové napr. Schuco ADS 90 PL.SI,  Uf = 1,4 W/(m2K). Všetky 

dvere na únikových cestách spĺňajú požiadavky v súlade s požiarnou bezpečnosťou 

budov. Časť interiérových dverí je riešená ako súčasť presklených stien.  

 

 Okná 

 Okenné konštrukcie sú hliníkové s izolačným trojsklom. napr. Schuco AWS 

75.SI, g = 0,48, Rw = 33 dB, Uf = 1,4 W/(m2K), Ug = 0,6 W/(m2K), dištančný rámček 

Swisspacker V, Ψg = 0,032 W/(mK). Tepelná izolácia bude presahovať konštrukciu 

rámov o 30 mm.  

 

 Presklená fasáda 

 Dvojplášťová štruktúrovaná presklená fasáda Schuco FW 50+ SG,  

Uf = 1,4  W/(m2K), Ug = 0,6 W/(m2K), - izolačné trojsklo, g = 0,54, Rw=36 dB, 

dištančný rámček Swisspacker V, Ψg = 0,032 W/(mK). 

 Vonkajší plášť tvorí štruktúrovaná fasáda bez prerušenia tepelného mosta. 

Vnútorný plášť tvorí štruktúrovaná fasáda s prerušením tepelného mosta. Medzi týmito 

dvoma plášťami sa nachádza prevetrávaná vzduchová medzera s pochôdznym 

oceľovým roštom.  
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4.16 Klampiarske výrobky 

Na objekte sú použité klampiarske výrobky na streche,  pri oplechovaní atiky, 

strešného výlezu a výťahovej šachty z pozinkovaného plechu hr. 6mm.  Výpis 

jednotlivých prvkov sa nachádza v prílohe Výpis klampiarskych výrobkov. 

 

4.17 Zámočnícke výrobky 

 Súčasťou interiérových dverí sú oceľové zárubne.  

 Na vnútornom centrálnom schodisku sa nachádza interiérové schodiskové 

zábradlie, ktoré tvorí nerezové madlo kotvené do železobetónovej steny výťahovej 

šachty (výška zábradlia je 1000mm). 

 Pri výleze na strechu je navrhnutý oceľový rebrík. 

 V anglických dvorcoch sa nachádzajú vetracie otvory s protidažďovými 

žalúziami a pochôdzne rošty.  

Výpis jednotlivých prvkov sa nachádza v prílohe Výpis zámočníckych výrobkov. 

4.18 Stolárske výrobky 

V interiéri objektu sa nachádzajú drevené parapety vyhotovené z MDF dosák, 

farba biela RAL 9016. Opis parapetov je súčasťou výkazu okenných konštrukcií. 

4.19 Maľby a nátery 

Povrchy stĺpov, stien komunikačného jadra, stien suterénnych priestorov a stien rampy 

sú riešené ochranným protiprašným náterom. 

Povrchová úprava všetkých vnútorných priestorov je maľovka biela RAL 9016. 

 

 

 

 

 

V Brne, dňa 10.1.2017    Vypracoval: Bc. Patrik Michna 
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3. Záver 

  Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby 

polyfunkčného objektu. Práca sa vyvíjala od architektonického konceptu urbanisticky 

začleneného do okolitej zástavby. Následne bol projekt vypracovaný do rozsahu pre 

realizáciu stavby, spĺňajúc všetky konštrukčné, statické, požiarno bezpečnostné 

a tepelno-technické kritéria. Objekt bol posudzovaný z hľadiska požiarnej bezpečnosti 

a vplyvu na okolité prostredie. Súčasťou diplomovej práce je architektonická štúdia, 

výkresová dokumentácia pre realizáciu stavby, výkresová dokumentácia stavebných 

dielcov, požiarno bezpečnostné riešenie, riešenie techniky prostredia stavby a základné 

posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky. Projekt záverečnej práce riešeného 

polyfunkčného objektu bol dokončený v súlade s platnými technickými normami 

a právnymi nariadeniami.  
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5. Zoznam použitých skratiek a symbolov: 

 

PD  projektová dokumentácia 

HI hydroizolácia 

EPS expandovaný polystyrén 

XPS extrudovaný polystyrén 

NP nadzemné podlažie 

TI tepelná izolácia 

ŽB  železobetón 

Ozn. označenie 

k.ú. katastrálne územie 

p.č. parcelné číslo 

m.n.m. metrov nad morom 

DP diplomová práca 

UT  upravený terén 

PT  pôvodný terén 

RAL označenie odtieňu farby 

PBS požiarna bezpečnosť stavieb 

P.Ú. požiarný úsek 

SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 

DP1 nehorlavý konštrukčný systém 

SO stavebný objekt 

HUP hlavný uzáver plynu 

VŠ vodomerná šachta 

RŠ revízna šachta 

AŠ akumulačná šachta 

ORL odlučovač ropných látok 

TÚV teplá úžitková voda 

NN nízke napätie 
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ČSN česká štátna norma 
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