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Seznam použitého zna�ení a zkratek 
�.                         �íslo 

�SN                    �eská technická norma 

Sb.                       sbírka zákon� 

Vyhl.                   vyhláška 

PD                       projektová dokumentace 

K�                       Koruna �eská 

Uf                       sou�initel prostupu tepla otvorovou výplní (W/m2K) 

NN                      nízké nap�tí 

SO                      stavební objekt 

IG                       inženýrsko-geologický 

HG                     hydrogeologický 

HI                       hydroizolace 

TI                       tepelná izolace 

EPS                    expandovaný polystyrén 

XPS                    extrudovaný polystyrén 

W/m2K               jednotka sou�initele prostupu tepla 

PP                       podzemní podlaží 

NP                      nadzemní podlaží 

mm                     milimetr 

m                        metr 

m2                      metr �tvere�ní 

m3                      metr krychlový 

tl.                       tlouš	ka 

ŽB                     železobeton 
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1. Úvod 

Cílem bakalá�ské práce je zhotovení projektové dokumentace objektu Lipta�, Obecní d�m.  

Projektová dokumentace je zpracována do stupn� projektové dokumentace pro provád�ní  

stavby. Tento objekt je sou�ástí urbanistického �ešení, ve kterém jsou objekty  

hospodá�ských budov adaptovány na ekofarmu. 

Cílem bylo znovuobnovení zem�d�lské �innosti a rozvoj obce. 

 

Po analýze veškerých poznatk�, bylo v rámci p�edm�tu Ateliérové tvorba III vyhotoveno 

urbanistické �ešení do stádia urbanistické studie. Z této studie byl projekt zpracováván p�es 

architektonickou studii v p�edm�tu Ateliérová tvorba IV a dokumentaci ke stavebnímu 

povolení v p�edm�tu Ateliérová tvorba Va, až do podoby dokumentace pro provedení stavby, 

jež je nedílnou sou�ástí této práce. 

 

Bakalá�ská práce je d�lena do svazk�. Obsahem jednotlivých svazk� jsou: úvodní �ást,  

textová �ást, výkresová dokumentace a p�ílohy. Obsahem výkresové �ásti je výkresová  

dokumentace pro provedení stavby. 
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2. Sou�asný stav �ešené lokality 

P�i �ešení urbanistického celku osoblažsko jsme se zam��ili na obec Lipta�, na kterou byla 

zpracovávána urbanistické studie. Její sou�ástí byla rekonstrukce nefungujících 

hospodá�ských budov na ekofarmu s bioplynovou stanicí a vytvo�ení zázemí ekofarmy. Pro 

rozvoj ob�anské vybavenosti, obce Lipta�, bylo zázemí ekofarmy obohaceno dalšími 

funkcemi jako jsou ve�ejná knihovna, ubytování a spole�enský prostor, dvorana. Tento obecní 

d�m bylo tedy nutné umístit spíše do centra obce, než v blízkosti ekofarmy. Objekt byl 

umíst�n do klidné �ásti obce. P�esto se nachází v blízkosti pomyslného centra obce, v blízkosti 

mate�ské školy a místního kostela, ve svahovitém terénu porostlém k�ovinami a stromy. Tato 

parcela byla v minulosti, ješt� p�ed válkou, zastav�ná a proto bylo zvoleno i toto místo jako 

dopln�ní chyb�jící zástavby.  
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A. Pr�vodní zpráva 

a) Identifika�ní údaje stavby a investora 

Název stavby: Lipta�, Obecní d�m  

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Lipta�, 793 96 

Kraj: Moravskoslezský 

Stupe� PD: Dokumentace pro provedení stavby 

Investor: VŠB –TUO, Fakulta stavební, Katedra architektury 226 

Vedoucí projektu: Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant projektu:     Ing. Hana Šev�íková Ph.D. 

Projektant: Vendula Belová, Mokré Lazce 230, 747 62 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

Zastavovaná lokalita se nachází v obci Lipta�, v místní �ásti Lipta�, v blízkosti kostela. 

Lokalita je p�ístupná ve�ejnou pozemní komunikací. Stavební pozemek, na n�mž je zám�r 

stavbu zbudovat, je vytvo�en spojením n�kolika jednotlivých parcel. Celková plocha 

sceleného pozemku �iní 2538 m
2
. Vlastníkem jednotlivých parcel je �ímskokatolická farnost 

Lipta�. Identifikace t�chto parcel je následovná: 

 Parcela �.1:   parcelní �íslo:   214/2 
      vým�ra:   387 m

2 
      katastrální území: Lipta� 684813 
      druh pozemku: Zastav�ná plocha a nádvo�í 
  
 Parcela �.2:   parcelní �íslo:   262 
      vým�ra:   285 m2 
      katastrální území: Lipta� 684813 
      druh pozemku: Zahrada 
 
 Parcela �.3:   parcelní �íslo:   1959/2 
      vým�ra:   115 m

2 
      katastrální území: Lipta� 684813 
      druh pozemku: Ostatní plocha 
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 Parcela �.4:   parcelní �íslo:   263 
      vým�ra:  558 m

2 
      katastrální území: Lipta� 684813 
      druh pozemku: Zahrada 
 
 Parcela �.5:   parcelní �íslo:   214/1 
      vým�ra:   1193 m

2 
      katastrální území: Lipta� 684813 
      druh pozemku: Zastav�ná plocha a nádvo�í 
 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, ani v dosahu t�žebních ložisek, není tedy nutné 

p�i návrhu stavby respektovat žádná omezení �i zásady související s vlivy poddolování. P�ed 

zahájením stavby je ovšem nutné pozemek podrobit d�kladnému geologickému pr�zkumu. 

P�edevším z d�vodu, že objekt je navržen ve svažitém terénu, z �ehož vyplývá, že m�že mít 

zásadní vliv na stabilitu svahu. Nutné je rovn�ž provést m��ení pro zjišt�ní výskytu radonu. 

  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude vy�ešeno vybudováním nové p�íjezdové 

komunikace. Dále budou vytvo�eny zpevn�né plochy pro zajišt�ní klidové dopravy a pro p�ší. 

Napojení na dopravní infrastrukturu a �ešení zpevn�ných ploch je patrno z architektonické 

situace – viz výkres �. C01. 

Objekt bude napojen na sít� technické infrastruktury. Z p�ilehlé ve�ejné pozemní komunikace, 

respektive z inženýrských sítí vedených v ose této komunikace, bude objekt napojen 

vodovodní p�ípojkou na ve�ejný vodovod, jednotnou kanaliza�ní p�ípojkou na ve�ejný 

kanaliza�ní �ad a elektrickou p�ípojkou na vedení NN. Sou�ástí urbanistického �ešení je 

výstavba bioplynové stanice. Objekt tedy m�že být napojen na ve�ejný plynovod plynovodní 

p�ípojkou, z výše zmín�né pozemní komunikace.  

 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Projektová dokumentace spl�uje požadavky dot�ených orgánu a správc� sítí. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Projektová dokumentace byla zhotovena dle zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Projektová dokumentace byla zhotovena 

v souladu s vyhláškou �. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou �. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí 

Navržená stavba je v souladu s regulativy územn� plánovací dokumentace obce Lipta� a se 

všemi doposud známými p�edpisy omezující �i upravující výstavbu v ur�ené lokalit�. 

 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 

v dot�eném území 
 
Stavba objektu souvisí s rekonstrukcí hospodá�ských objekt� na ekofarmu a vybudování 

bioplynové stanice (není p�edm�tem �ešení). Stavba slouží jako zázemí ekofarmy a rozší�ení 

ob�anské vybavenosti obce Lipta�. 

 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Lh�ta výstavby objektu se p�edpokládá v délce 1 roku. P�esný harmonogram výstavby, datum 

zahájení a ukon�ení stavby bude p�edm�tem �asového harmonogramu výstavby, který 

zpracuje dodavatel v rámci své p�ípravy, po sepsání smlouvy o dílo s investorem. 

 

i) Statistické údaje 

Zastav�ná plocha objektu: 408  m
2 

Obestav�ný prostor: 3670,00 m
3 

Po�et podlaží objektu: 2 nadzemní podlaží 

Odhad náklad� stavby: 24 910 000 K� 

Odhad náklad� stavby byl vypo�ítán sou�inem ú�elové m�rné jednotky a cenového ukazatele. 

Pro obory pozemního stavitelství se jako ú�elová m�rná jednotka volí hodnota obestav�ného 
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prostoru v m
3
. Cenový ukazatel byl zvolen z tabulky cenových ukazatel� ve stavebnictví pro 

rok 2013. Dle Jednotné klasifikace stavebních objekt� se objekt �ádí do kategorie 801 – 

budovy ob�anské výstavby, charakteristiky konstruk�n� materiálové 2 – svislá nosná 

konstrukce monolitická betonová. Cenový ukazatel pro kategorii 801  je stanoven hodnotou 

6786 K�. 

Z charakteru stavby samotné nevyplývají žádné finan�ní náklady na ochranu životního 

prost�edí. Zvýšené náklady na životní prost�edí mohou vzniknout p�i realizaci stavby 

dodavatelem. Bude nutné zajistit omezení prašnosti p�i provád�ní prací a p�i pohybu t�žké 

mechanizace po staveništi. Dále bude nutné na co nejmenší míru omezit hlu�nost p�i 

provád�ní prací a udržovat �istotu okolí staveništ� a ve�ejných komunikací. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ� 

Staveništ� se nachází na svažitém terénu. Terén se svažuje sm�rem od jihu k severu. Sklon 

svahu konkrétn� klesá kolmo k pozemní komunikaci a tudíž kolmo na podélnou osu objektu 

rovnob�žnou s osou komunikace. Jižní pr��elí objektu bude zasazeno do terénu, tak aby 

úrove� podlahy p�i severním pr��elí výškov� plynule p�echázela (za sou�asného dodržení 

veškerých konstruk�ních zásad a p�edpis�) v úrove� pozemní komunikace, objekt lemující. 

P�dorysn� objekt svým situováním zasahuje do n�kolika parcel (viz kap.A.b.). Na pozemku je 

množství rostlé zelen�, po�ínaje travinami a k�ovinami a kon�e vzrostlými stromy. 

Za zbudování za�ízení staveništ� a jeho spravování bude zodpov�dný dodavatel. V dob�, kdy 

nebudou provád�ny na staveništi práce, bude toto zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob. 

 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Stavba je umíst�na v centru obce Lipta�, ve svažitém terénu v blízkosti místního kostela s 

p�ilehlým h�bitovem. Na jihovýchodní stran� se nachází stávající bytový d�m a parkovišt� a 

ze severní strany Mate�ská škola s p�ilehlým rybníkem. Primárním ú�elem objektu je 

vytvo�ení zázemí ekofarmy. Té slouží dv� kancelá�e, audiovizuální u�ebna, sklad a archív (v 

2. NP). Dalším ú�elem objektu je vytvo�ení shromaž
ovacích prostor� pro pot�eby obce, 

konání spole�enských událostí apod. Tomuto ú�elu je uzp�sobena dvorana, tj. centrální �ást 

objektu navazující bezprost�edn� na vstup (v 1.NP) otev�ená prosklenou fasádou na jižní svah 

s výhledem na stávající zele�. Na tento prostor navazují prostory s kapacitami pro z�ízení 

knihovny (v 1.NP). Ke zmín�ným místnostem p�ísluší prostor baru a kuchyn� s p�íslušným 

zázemím a hygienické zázemí. 

Sekundárn� objekt poskytuje ješt� ubytovací prostory (v 2.NP). Tyto prostory jsou od prostor� 

ur�eným shromaž
ování provozn� odd�leny. Jsou p�ístupny samostatným vstupem a jejich 

provoz je �ešen p�íslušným zázemím. Pro vstup do ubytovací �ásti objektu je využito 

terénního reliéfu. Z úrovn� 1.NP je kopírováním terénu pomocí exteriérových terénních 

schodiš	 p�ístupné 2.NP. 
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Stavba je architektonicky navržena tak, aby nenarušovala typický ráz venkova, malé vesnice 

s nepravideln� rozmíst�nou zástavbou. Stavba je tvo�ena kompozi�n� jednoduchými a snadno 

�itelnými výtvarnými prvky se zám�rn� voleným podílem p�írodních materiál�, pro dosažení 

požadovaného vzhledu. Jednoduchosti je docíleno volbou pultové st�echy, která ukon�uje 

celistvý obvodový pláš	, jenž je pouze lokáln� prolomen okny, tvo�ený p�evážn� d�ev�ným 

horizontálním obkladem. Pultová st�echa se rovn�ž zasluhuje o výsledný dojem z objektu 

osazeného do svažitého terénu. A to tak, že svou stoupající štítovou linií kopíruje stoupající 

linii severo-jižního svahu. Objekt je do terénu výškov� osazen tak, aby úrove� podlahy p�i 

severním pr��elí výškov� plynule p�echázela (za sou�asného dodržení veškerých 

konstruk�ních zásad a p�edpis�) v úrove�, objekt lemující, pozemní komunikace. Objekt je 

p�ístupný z p�ilehlé komunikace schodišt�m nebo rampou. 

 

c) Technické �ešení s popisem staveb a vn�jších ploch 

Nosné konstrukce 

Jedná se o skeletovou stavbu, nesenou železobetonovými monolitickými sloupy ( 300 x 300 

mm) ztuženy železobetonovými pr�vlaky (300 x 500 mm) a v úrovni jednotlivých podlaží 

ztužena železobetonovými monolitickými stropními deskami tl. 150 mm. V n�kterých �ástech 

objektu jsou jednosm�rn� vyztužené, po obvodu vetknuté. Výpl�ové zdivo je cihelné z blok� 

POROTHERM 24 PROFI DRYFIX na zdící p�nu Porotherm. Svahu pod terénem vzdoruje 

monolitická železobetonová st�na tl. 150 mm. Konstrukce je tepeln� izolovaná v úrovni soklu 

TI RIGIPS EPS PERIMETR  tl. 120 mm a dále TI ROCKWOOL FASROCK tl. 120 mm 

chrán�ná d�ev�ným obkladem ze sibi�ského mod�ínu. Konstruk�ní výška v 1. NP je 3,45 m a v 

2. NP je �ešena sv�tlá výška zav�šeným podhledem ve výšce 2,80 m a prom�nná výška 2,70 m 

až 4,50 m. 

 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na plošných monolitických železobetonových základech. Ty jsou tvo�eny 

železobetonovými patkami a betonovými pásy. Betonová deska má tlouš	ku 150 mm. 
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St�ešní konstrukce 

Nosná konstrukce st�echy bude tvo�ena ocelovými p�íhradovými vazníky. St�ešní krytina bude 

p�i respektování konceptu maximální jednoduchosti stavby tvo�ena ocelovými st�ešními 

panely KINGSPAN s vloženou tepelnou izolací PUR. Vstupy budou tvo�eny plochou st�echou 

se sklonem 2%. Nosnou konstrukci bude tvo�it prefabrikovaný strop POROTHERM tl. 250 

mm. St�ešní pláš	 bude �ešen se standardním po�adím vrstev. Hydroizolace bude tvo�ena 

asfaltovými pásy. St�echa je z požárních d�vod� a z d�vodu kontroly a údržby p�ístupná 

pomocí svislého žeb�íku, který je umíst�n na jižní stran� fasády. 

 

Obvodový pláš� 

Obvodový pláš	 objektu je tvo�en v r�zných �ástech objektu r�znou skladbou. Základem pro 

skladby v nadzemní �ásti objektu je obvodová st�na tvo�ena výpl�ovým zdivem z tvárnic 

POROTHERM 24 PROFI DRYFIX vyzdívaných na zdící p�nu Porotherm. Toto zdivo, v�etn� 

monolitického skeletu je opat�eno kontaktní tepeln� izola�ní vrstvou z minerální vlny 

ROCKWOOL FASROCK tl. 120 mm, která je p�ed vlivy pov�trnosti chrán�na bu
to 

kontaktní silikátovou omítkou v bílé barv� (na vstupních �ástech objektu) nebo p�edsazenou 

fasádou, odsazenou od povrchu izolace o vzduchovou mezeru tlouš	ky 50 mm. Obklad 

odv�trávané fasády je tvo�en vodorovnými d�ev�nými prvky ze sibi�ského mod�ínu upevn�né 

na roštu. Tepelná izolace z minerálních vláken je chrán�ná p�ed zatékající srážkovou vodou a 

p�ed ú�inky v�tru pojistnou hydroizola�ní  folií DELTA VENT – S. 

 

Schodišt� a výtah 

Vertikální komunikace v objektu je zajišt�na ocelovým montovaným schodišt�m s deskovými 

ocelovými stupni opat�enými nášlapnou vrstvou z laminátových palubek celoplošn� lepených 

k podkladu lepidlem. Schodiš	ové stupn� jsou vynášeny st�ední ocelovou schodnicí. Dále je 

ve stejném komunika�ním prostoru situován lanový výtah KONE MONOSPACE SPECIAL 

C9, který je osazen do výtahové šachty tvo�ené ocelovou nosnou konstrukcí z uzav�ených 

trubkových profil�. Pláš	 šachty je tvo�en tabulemi tvrzeného skla, p�ipevn�nými k nosné 

konstrukci šachty. Výtahová šachta bude p�edm�tem externí subdodávky (není �ešena v rámci 

bakalá�ské práce). 
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Výpln� otvor� 

V 1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží jsou otvory mezi sloupy svislé nosné konstrukce 

objektu tvo�eny sloupkovo-p�í�kovým hliníkovým fasádním systémem ALUPROF MB-TT 50 

HI zaskleny izola�ním trojsklem. Menší okna jsou �ešena v systému ALUPROF MB-86 

AERO, rovn�ž zaskleny izola�ním trojsklem. Dve�ní otvory hlavních vstupních prostor� jsou 

tvo�eny hliníkovým systémem ALUPROF  MB-70 zaskleným izola�ním dvojsklem. Vnit�ní 

jednok�ídlové dve�e jsou d�ev�né plnost�nné, osazovány do ocelových zárubní. Dále se v 

objektu nachází sklen�né p�í�ky systému ALUPROF MB-78EI s celoprosklenými posuvnými 

jednok�ídlovými dve�mi. 

 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou tvo�eny z nášlapných vrstev z keramické dlažby a laminátové podlahy. 

Rozdíl skladeb je v uložení na stropní konstrukci a na betonovou desku kontaktní se zeminou. 

V 1. NP je použita TI EPS tlouš	ky 80 mm, u laminátové podlahy je p�idána roznášecí vrstva 

z OSB desek. Keramická dlažba je pokládána na betonovou armovanou mazaninu tlouš	ky 50 

mm. V 2. nadzemním podlaží je použita izolace ROCKWOOL STEPROCK HD pro snížení 

kro�ejové a vzduchové nepr�zvu�nosti. Venkovní terasa a chodník je tvo�en venkovními 

betonovými dlaždicemi (600x600x50mm) na št�rkopískovém podsypu. Tlouš	ky jednotlivých 

skladeb jsou patrny z výkresu svislého �ezu a z technické zprávy-viz �ást F kap. d. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude vy�ešeno vybudováním nové p�íjezdové 

komunikace. Dále budou vytvo�eny zpevn�né plochy pro zajišt�ní klidové dopravy a pro p�ší. 

Napojení na dopravní infrastrukturu a �ešení zpevn�ných ploch je patrno z koordina�ní 

situace. 

Objekt bude napojen na sít� technické infrastruktury. Z p�ilehlé ve�ejné pozemní komunikace, 

resp. z inženýrských sítí vedených v ose této komunikace, bude objekt napojen vodovodní 

p�ípojkou na ve�ejný vodovod, jednotnou kanaliza�ní p�ípojkou na ve�ejný kanaliza�ní �ad a 

elektrickou p�ípojkou na vedení NN. Objekt je pro pot�eby vytáp�ní a oh�ev vody možné 

napojit plynovodní p�ípojkou, z výše zmín�né pozemní komunikace, na nízkotlaký ve�ejný 
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plynovod. Napojení na technickou infrastrukturu je patrno z koordina�ní situace, viz p�íloha 

Koordina�ní situace, kapitola C. bakalá�ské práce. 

 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury a dopravy v klidu 

�ešení technické infrastruktury není p�edm�tem bakalá�ské práce. �ešení technické 

infrastruktury bude p�edm�tem další fáze zpracování projektové dokumentace. Pro �ešení 

klidové dopravy budou z�ízena odstavná a parkovací stání ke stávajícímu parkovišti bytového 

domu. Po�et parkovacích míst je 23 míst z toho 4 stání pro vozidla s ozna�ením O 1. Tato 

místa jsou umíst�na nejblíže k výjezdu z parkovišt�.  

 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba ani její realiza�ní fáze nebudou mít trvalý vliv na životní prost�edí. Do�asný vliv na 

životní prost�edí, m�že vzniknout b�hem realizace stavby. Jedná se p�edevším o zvýšenou 

hlu�nost a prašnost. V povinnostech dodavatele stavby bude eliminace t�chto negativních 

vliv� v co nejvyšší možné mí�e. 

 

 

g) �ešení bezbariérového užívání ve�ejn� p�ístupných ploch 

Stavba nenarušuje bezbariérové užívání ve�ejn� p�ístupných ploch. Je navrhována v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové 

užívání staveb. Jsou zde navrženy p�íjezdové rampy k objektu a v budov� je navržen výtah 

p�ístupný z 1. nadzemního podlaží do 2. nadzemního podlaží. 

 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do PD 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 
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i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 
j) 	len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Stavba je d�lena na:  stavební objekty:  SO – 01 D�m Lipta� 

    SO – 02 Zpevn�né plochy 

    SO – 03 P�ípojka vody 

    SO – 04 P�ípojka kanalizace 

                                                                                  SO – 05 P�ípojka elektro 

                                                                                  SO – 06 P�ípojka plynu 

      
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení 

Po dobu provád�ní stavebních prací mohou být vykazovány negativní ú�inky na okolní 

pozemky a stavby. Jedná se zejména o jejich zasažení zvýšenou prašností a hlu�ností, 

p�ípadn� vibracemi, vyvolanými p�ítomností t�žké mechanizace na staveništi. Po dokon�ení 

stavby již negativní ú�inky na okolní pozemky a stavby nejsou p�edpokládány. 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� 

Práce spojené s realizací díla budou veškeré provád�ny organizacemi a osobami k tomu 

oprávn�nými. Veškeré práce budou provád�ny tak, aby nebyly v rozporu se zákonem �. 

309/2006 Sb. Zákonem, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za 

následek: a) z�ícení stavby nebo její �ásti,  
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b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení,  

c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 

vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce,  

d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�.  

 

3. Požární bezpe�nost          

Stavba bude navržena tak, aby z hlediska požární bezpe�nosti splnila veškerá kritéria, zejména 

pak na:  a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu,  

b) omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�,  

c) omezení ší�ení požáru na sousední stavbu,  

d) umožn�ní evakuace osob a zví�at,  

e) umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany.  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 
 
P�i návrhu stavby bylo respektováno všech p�edpis� týkajících se hygieny, ochrany zdraví a 

prost�edí. Stavba svou existencí ani p�edur�eným provozem negativn� nep�sobí ani v jednom 

z výše zmín�ných kritérií. Veškeré pobytové místnosti v objektu jsou navrženy tak, aby byly 

dostate�n� osv�tleny, v�trány, vytáp�ny a chrán�ny proti hluku a umož�ovaly tak pohodlný 

pobyt osobám vykonávajícím v t�chto prostorech všechny p�íslušné �innosti. 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

Z charakteru stavby ani jejího provozu nevyplývají žádná rizika, která by zap�í�i�ovala 

zvýšenou pot�ebu bezpe�nosti p�i užívání.  

 

6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba  bude svým �ešením, konkrétn� použitím p�íslušných materiál� a konstrukcí p�i �ešení 

obvodového plášt�, výplní otvor� a vnit�ních d�lících st�n a p�í�ek, spl�ovat požadavky 

norem a hygienických p�edpis� a vzhledem k tomu poskytovat adekvátní komfort uživatel�m 

objektu. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Stavba bude �ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. Technické a konstruk�ní 

�ešení obvodového plášt� objektu, st�ech a podlah bude voleno tak, aby byly v maximální 

možné mí�e eliminovány ú�inky všech typ� tepelných most�. 

 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba je navrhována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 
 

Stavba svým stavebn� technickým a konstruk�ním provedením, p�edevším pak vhodnou 

volbou materiál�, bude odolávat možným škodlivým vliv�m vn�jšího prost�edí. Obvodový 

pláš	 a st�echa objektu budou tvo�eny z certifikovaných materiál�, nepodléhajících degradaci, 

zap�í�in�nou nadm�rnou vlhkostí vzduchu a ne�istotami v n�m obsaženými, p�sobením 

kyselých deš	�, p�sobení slune�ního a ultrafialového zá�ení. Rovn�ž vlivy dopravy a s tím 

spojené vibrace nezap�sobí významn� na konstrukci stavby ani na její uživatele. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Z ú�elu užívání stavby nevyplývají žádná rizika, na jejichž základ� by bylo pot�eba �ešit 

návaznosti v otázce ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

Odvodn�ní pozemku bude provedeno tak, aby byla veškerá deš	ová voda využita na pozemku. 

P�i velkém množství deš	ových srážek bude p�ebytek odvád�n deš	ovou kanalizací do obecní 

kanalizace. 
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b) Zásobování vodou  

Zásobování vodou bude zajišt�no z ve�ejného vodovodního �adu vedeného v ulici napojením 

vodovodní p�ípojky na tento �ad. 

 
 
c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na elektrickou sí	 NN. 

 

d) �ešení dopravy 

Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu prost�ednictvím p�íjezdové komunikace �ešené v 

rámci obecního domu. Jedná se o p�íjezdovou komunikaci ší�e 6 metr�, která se napojuje 

kolmo na stávající. Tato komunikace je vedena p�ímo, v délce 4,1 metr�, k parkovišti 

obecního a bytového domu s kapacitou 23 míst z toho 4 místa pro vozidla s ozna�ením O 1 . 

Od p�íjezdové komunikace jsou �ešeny p�ší komunikace. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Po obvodu stavby budou mimo zpevn�ných ploch pro p�ší provedeny okapové chodníky, 

omezující zašpin�ní soklu budovy a okenních a dve�ních výplní, z betonových dlaždic s 

reliéfní úpravou. Bezprost�edn� na tyto zpevn�né plochy budou navazovat bu
to pojížd�né 

komunikace asfaltové, pop�ípad� zelené plochy. Zelené plochy budou osety travními sm�smi 

s nízkými nároky na ošet�ování a údržbu. Na území budoucí stavby bude p�ed zapo�etím 

stavebních prací vykácen stromový porost. V okolí stavby bude jehli�natý a listový porost 

ponechán. 

 

f) Elektronické komunikace 

Objekt bude mít prost�edky a kapacity pro p�ipojení uživatel� k internetu. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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C. Situace stavby 

a) Celková zastavovací situace stavby     

Celková zastavovací situace stavby nebyla �ešením bakalá�ské práce. 

 

b) Koordina�ní situace: 

Koordina�ní situace stavby je obsahem výkresu �. C02 

 

c) Architektonická situace: 

Architektonická situace stavby je obsahem výkresu �. C01 

 

d) Vyty�ovací situace: 

Vyty�ovací plán stavby je obsahem výkresu �. C03 
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D.  Dokladová �ást 
 
a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu zpracování projektové 
dokumentace 
 
Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

 

b) Pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o hospoda�ení energií 
 

Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 
 

Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Ú�el objektu 
�ešený objekt slouží jako zázemí navrhované ekofarmy. Je zde navržena kancelá� pro majitele 

ekofarmy a další kancelá� pro administrativu, audiovizuální u�ebna s archívem a inventá�em a 

hygienické zázemí. Dále se v objektu nachází knihovna, ubytovací za�ízení a dvorana se 

zázemím kuchyn� pro zlepšení ve�ejné vybavenosti obce. 

 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, �ešení p�ístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Objekt obecního domu je umíst�n na severní stran� parcely p�iléhající k místní komunikaci. 

Jižní �ást parcely je p�ístupná z parkovišt� a je zde ponechána stávající zele�. Ze severní �ásti 

je výhled na místní rybník a mate�skou školu, z jižní strany je pohled na stoupající svah se 

zelení. Na západní stran� od objektu je situován novogotický kostel a z východní strany 

bytový d�m. Objekt se nachází ve svažitém terénu se sklonem svahu od severu k jihu, proto 

byla snaha otev�ení jižní fasády, tomuto motivu dopomáhá zvolená konstrukce st�echy, 

pultová st�echa lemující svah. 

Objekt obecního domu je navržen jako dvoupodlažní budova a to z d�vodu respektování nízké 

zástavby obce Lipta�. Objekt má dva hlavní vstupy, které jsou jasn� odstoupeny od 

jednoduchého obdelníkového tvaru objektu. První vchod je z ulice ze severní strany,  ze 

zádve�í se m�žeme dostat do knihovny, která obsahuje kancelá� a WC pro zam�stnance, a dále 

do centrální �ásti dvorany jejíž sou�ástí je bar, šatna, hygienické zázemí, kuchyn� se zázemím,  

technická místnost, šatny zam�stnanc� a šatna pro ve�ejnost, sklad nábytku a sou�ástí je 

d�tský koutek, který je uzav�en sklen�nou p�í�kou. Dvorana slouží jako ve�ejný prostor pro 

konání r�zných akcí a je otev�ená p�es 2 nadzemní podlaží až po úrove� st�echy. Z východní 

strany je prostorná dvorana rozd�lena galerií na 2 podlaží s p�ístupem na venkovní terasu. 

Dále je dvorana otev�ená prosklenou fasádou na jižní stranu a otev�ená tak do svažitého terénu 

se zelení. Cílem bylo propojit interiér se zelení v zahrad� a zachovat alespo� schematicky 

kdysi zarostlý svah na míst� stavby. Tento motiv podporuje anglický dvorek s pnoucími 
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rostlinami a rovn�ž zelená zav�šená st�na tvo�ena pnoucími rostlinami, která d�lí opticky 

vstup od dvorany. Koncept propojení p�írody a stavby je dále umocn�n použitím fasádního 

obkladu z prken ze sibi�ského mod�ínu. Volba cizokrajné d�eviny byla zvolena z d�vodu delší 

trvanlivosti a v�tší odolnosti proti p�irozené degradaci, než je tomu u d�eviny domácích.  

Obvodový pláš	 hlavních vstupních prostor� je zvolen z odlišného materiálu, než jaký je 

použit na plášti hlavní budovy. Jedná se o kontaktní obvodový pláš	 s bílou omítkou, mající 

ú�el hlavního rozpoznávacího prvku pro lepší orientaci návšt�vník�. Druhý hlavní vchod 

slouží pouze jako vstup do ubytovacího za�ízení, který se nachází v 2. nadzemním podlaží. Z 

jižní strany je však p�ístupný díky svažitému terénu bez vertikální komunikace. Nacházejí se 

zde 3 ubytovací jednotky, každá s vlastní koupenou a wc. Na konci chodby je úklidová 

místnost. Chodba a p�ilehlá dvorana je odd�lena akustickou sklen�nou p�í�kou s mlé�ným 

sklem. Z 1. nadzemního podlaží do 2. nadzemního podlaží se dostaneme pomocí schodišt� 

nebo výtahem ze zádve�í od hlavního vstupu. Ze schodišt� a výtahu je p�ístupná galerie,  

otev�ená do dvorany a tvo�ící její sou�ást. M�že sloužit jako odpo�inková �ást dvorany s 

posezením. Z galerie je p�ístup ven na terasu a do zázemí ekofarmy. Kancelá�e majitele 

ekofarmy a sekretá�ky jsou orientovány na jižní stranu. Dále je zde umíst�na audiovizuální 

u�ebna pro možné konání p�ednášek, konferencí �i sch�zí. Zázemí zahrnuje dále archív a 

sklad inventá�e, toaletu a úklidovou místnost.  

P�i návrhu stavby obecního domu bylo myšleno i na osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. V 1.NP se nachází bezbariérové WC, 2.NP je zp�ístupn�no pomocí výtahu. Na 

parkovišti jsou co nejblíže hlavnímu vstupu do objektu vymezena zvláštní místa pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Jelikož je objekt umíst�n ve svažitém terénu, jsou 

zde navrženy rampy. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, osv�tlení 
a oslun�ní 

 

Zastav�ná plocha objektu 408  m2 

Obestav�ný prostor 3670 m3 

Celková podlahová plocha 727  m2 

Po�et podlaží  2 nadzemní podlaží 

 

Objekt má okna na všechny sv�tové strany, p�evážn� na jižní �ásti, kde jsou orientovány 

kancelá�e a dvorana. Okna knihovny jsou orientována na severní a východní �ásti, okna 
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ubytovacího za�ízení na západní �ásti. Hygienické zázemí je p�evážn� orientováno na severní 

stranu nebo je zvoleno osv�tlení um�lé. Dostate�ná vým�na vzduchu je zajišt�na pomocí 

nuceného v�trání jednotkou, která je umíst�na pod stropem 1.NP a v podhledu 2.NP. 

 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Jedná se o skeletovou železobetonovou monolitickou konstrukci, která je ztužena 

železobetonovými pr�vlaky a monolitickými stropními deskami. P�í�ný rozm�r sloup� je 300 

x 300 mm. Výpl�ové zdivo je z tvárnic systému POROTHERM. Veškeré svislé nosné 

konstrukce budou podrobeny statickému výpo�tu. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je monolitická železobetonová konstrukce po obvod� vetknutá  tlouš	ky 

150 mm. P�í�ný rozm�r pr�vlak� je 300 x 500 mm. Stropní konstrukce nad vstupy jsou 

zvoleny ze systému POROTHERM tlouš	ky 250 mm. Konstrukce se skládá ze stropních 

nosník� POT, které jsou kladeny v osových vzdálenostech 625 mm a 500 mm od sebe. Mezi 

jednotlivé nosníky se ukládají stropní vložky MIAKO o tlouš	ce 190 mm. Celý strop se 

následn� zmonolitní betonem C25/30 tl. 60 mm. Veškeré stropní konstrukce budou podrobeny 

statickému výpo�tu. 

 

Základové konstrukce 

 

Železobetonové sloupy jsou založeny na betonových patkách, výpl�ové zdivo je založeno na 

betonových pásech. Základy jsou vybetonovány betonem C25/30. Základové patky a pásy 

jsou založeny v nezamrzné hloubce. Základová spára se nachází ve výškové úrovni – 1,100 od 

±0,000. Mezi betonové základy je zhutn�n št�rkopísek tlouš	ky 250 mm a vybetonovaná 

deska tlouš	ky 150 mm, ta je izolována hydroizolací GLASTEK AL 40 MINERAL a 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Základy byly provedeny také pod schodišt�m a 

výtahovou šachtou. Ze základ�, pod op�rnou zdí anglického dvorku tvo�eného tvárnicemi 

PRESBETON, budou ponechány pruty výztuže z oceli B500A ø10 mm, která bude dále 
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sloužit jako hlavní ohybová výztuž op�rné zdi. Veškeré základové konstrukce budou 

podrobeny statickému výpo�tu. 

 

St�ešní konstrukce 

 

Objekt je zast�ešen šikmou st�echou z PUR panel� KINGSPAN KS1000 TOP-DEK ve sklonu 

15,8%. Panely jsou neseny ocelovými p�íhradovými vazníky. St�echa je odvodn�na 

zaatikovým  žlabem dovnit� dispozice.  Konstrukce nad vstupy jsou ploché st�echy s 

minimálním sklonem 2%. Nosnou konstrukci tvo�í stropní nosníky POT s keramickými 

vložkami MIAKO systému POROTHERM. Atika je vyzd�na z tvárnic POROTHERM 24  

PROFI DRYFIX. St�echa je odvodn�na venkovním žlabem vn� dispozice. Veškeré st�ešní 

konstrukce budou podrobeny statickému výpo�tu a návrh detail� st�echy bude konzultován se 

specialistou spole�nosti Kingspan. 

 

Skladby st�ech: 

S1 - Mechanicky kotvená povlaková hydroizolace Alkorplan 35176 tl. 1,5 mm 

       Spádová vrstva a TI z desek EPS 200S STABIL (sklon 2%) 

       Parot�snící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm 

       Vodorovná nosná konstrukce POROTHERM tl. 250mm 

       Vnit�ní omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm 

 

S2 - St�ešní PUR panel KINGSPAN KS1000 TOP-DEK  tl. 100mm (spád 15,80%) 

       St�ešní vaznice c profil 

       Ocelová nosná p�íhradová konstrukce 

       C profil 

       Kazetový zav�šený kovový podhled z tahokovu na nosném rámu LINDNER 

 

S3 - St�ešní PUR panel KINGSPAN KS1000 TOP-DEK  tl. 100mm (spád 15,80%) 

       St�ešní vaznice c profil 

       Ocelová nosná p�íhradová konstrukce 

       TI ROCKWOOL AIRROCK HD FB1 tl. 60mm 

       Sádrokartónová deska RIGIPS MAI(dfh2) tl. 12,5mm 

       Vnit�ní st�rka na SDK desky 
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Obvodový pláš� 

 

Obvodový pláš	 je tvo�en skeletovou konstrukcí vypln�nou keramickými tvárnicemi 

POROTHERM 24  PROFI DRYFIX. Jedná se o prov�trávanou fasádu zateplenou TI 

ROCKWOOL FASROCK tl. 120 mm chrán�na pojistnou izolací DELTA VENT S. Mezi TI je 

upevn�n d�ev�ný rošt s 50 mm vzduchovou mezerou a na roštu jsou upevn�ny d�ev�ná prkna 

ze sibi�ského mod�ínu o rozm�rech 100 x 20 mm a s 10 mm mezerou mezi sebou. Obvodový 

pláš	 v �ásti s kontaktem se zeminou je tvo�en železobetonovou zdí tlouš	ky 150 mm 

zateplenou TI RIGIPS EPS PERIMETR tlouš	ky 120 mm. Obvodový pláš	 hlavních vstup� je 

vyzd�n z tvárnic POROTHERM 24 PROFI DRYFIX. Pro dosažení lepších tepeln� izola�ních 

vlastností byl pláš	 hlavních vstup� zateplen systémem ETICS. 

 

Skladby obvodových pláš	�: 

F1 - prov�trávaná fasáda 

     - Vnit�ní omítka vápenocementová, POROTHERM UNIVERSAL 

       Tvárnice POROTHERM 24 PROFI DRYFIX 

       Lepící hmota BAUMIT 

       Ti ROCKWOOL FASROCK  tl. 120 mm 

       Pojistná izolace DELTA VENT S  

       Vzduchová mezera tl. 50mm 

       D�ev�ný obklad - fasádní prkna 100x20mm, sibi�ský mod�ín, ochranná lazura  

 

F2 - kontaktní fasáda hlavních vstup� 

     - Vnit�ní omítka vápenocementová, POROTHERM UNIVERSAL 

       Tvárnice POROTHERM 24 PROFI DRYFIX 

       Lepící hmota BAUMIT 

       TI ROCKWOOL FASROCK tl. 120 mm 

       St�rková hmota s výztužnou sí	kou 

       Penetra�ní nát�r 

       Fasádní akrylátová omítka roztíraná, bílá, PRIMALEX O RO1 

 

F3 - kontaktní fasáda se zeminou 

     - Vnit�ní omítka vápenocementová, POROTHERM UNIVERSAL 

        ŽB ze
 tl. 150 mm 
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        HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

        HI GLASTEK AL 40 MINERAL 

        TI RIGIPS EPS PERIMETR TL. 120 mm 

        Nopová folie 

 

 

Schodiš�ové konstrukce a výtah 

 

V objektu je navrženo ocelové schodišt� s výtahovou šachtou umíst�nou v zrcadle schodišt�. 

Schodišt� vynáší ocelová st�ední schodnice, která je kotvená do vodorovné stropní konstrukce 

a do svislé výpl�ové st�ny skrze �elní desku šrouby do chemických kotev Hilti. Ší�ka 

schodiš	ového ramene je 1100 mm, rozm�ry stup�� jsou 150x310 mm. Nášlapná vrstva 

schodišt� je provedena z laminátových palubek BALTERIO STRETTO, dub hedvábný, tl. 8 

mm upevn�ná syntetickým lepidlem na ocelovou konstrukci schodiš	ových stup��. Ve výšce 

1000 mm je upevn�no nerezové madlo zábradlí. Konstrukce zábradlí je upevn�na do 

schodiš	ových st�n. 

V objektu je navržen lanový bezstrojovnový výtah KONE MONOSPACE SPECIAL C9. 

Vedení výtahové kabiny je kotveno do ocelové konstrukce výtahové šachty. Výtahová šachta 

je provedena z ocelové konstrukce kotvené rovn�ž do stropních konstrukcí. Pláš	 výtahové 

šachty je proveden z tvrzených sklen�ných tabulí. Výtahová šachta bude p�edm�tem externí 

subdodávky (není �ešena v rámci bakalá�ské práce). 

 

 

Výpln� otvor� 

 

Okenní otvory 

 

Okenní otvory jsou vypln�ny okny systému ALUPROF MB 86 AERO. Jedná se o okna 

hygienických zázemí o rozm�rech 750 x 750 mm, okna v kancelá�i 1200 x 1250 mm, 

francouzské okno 1950 x 2850 mm v 1. nadzemním podlaží. V 2. nadzemním podlaží to jsou 

okna ubytovacích pokoj� 1970 x 1750 mm a 1000 x 1750 mm, okna v zázemí ekofarmy o 

rozm�rech 1200 x 2850 mm a 4000 x 2000 mm. Okna MB 86 Aero jsou hliníková okna 

zasklena izola�ním trojsklem. Okna jsou ponechána v p�irozené barv� materiálu. Dále jsou 
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otvory opat�eny výpln�mi z fasádního systému ALUPROF MB-TT50 HI. Jedná se o hliníkový 

sloupkovo-p�í�kový fasádní systém osazený izola�ním trojsklem. Systém je upev�ován do 

konstrukce výrobcem stanovenými metodami v úrovni stropních konstrukcí, kotvením do 

t�chto konstrukcí. 

 

Dve�ní otvory  

 

Dve�ní otvory jsou opat�eny n�kolika druhy výplní. Otvory tvo�ící vstup do objektu, jsou 

opat�eny dvouk�ídlými panelovými dve�mi systému ALUPROF MB-70 s prosklenými k�ídly. 

Vedlejší vstup pro zam�stnance je tvo�en také tímto systémem, jsou to dve�e jednok�ídlové 

celopanelové. Otvory zbudované v konstrukcích sklen�né p�í�ky ALUPROF MB-78EI 

odd�lující prostor dvorany od ostatních prostor� jsou osazeny rovn�ž systémovým �ešením 

ALUPROF MB 78EI. Jedná se o systém sklo-hliníkové p�í�ky s jednok�ídlými posuvnými 

dve�mi, spl�ující jako celek požadavky na vyšší odolnost proti ú�ink�m požáru.  

Veškeré další dve�ní otvory ve všech podlažích jsou osazeny stejným typem výpln�. Jedná se 

o jednok�ídlové oto�né dve�e, tvo�ené rámem z lepeného d�eva s plášt�m z CPL desek osazené 

do ocelové zárubn�. Tento typ dve�í se v jednotlivých p�ípadech liší pouze svými rozm�ry, s 

ohledem na prostory, které od sebe odd�luje. Dve�e, které odd�lují prostory v nichž je z�ízeno 

nucené v�trání od ostatních prostor, jsou osazeny ve spodní �ásti dve�ního panelu nerezovou 

m�ížkou. Veškeré popisované výpln� otvor� z hliníkových profil� jsou blíže specifikovány ve 

výpisu záme�nických výrobk�. Výpln� otvoru z d�ev�ných materiál� �i materiál� na bázi 

d�eva jsou blíže specifikovány ve výpisu truhlá�ských výrobk�. Oplechování parapet�, ost�ní 

�i nadpraží jsou podrobn� specifikovány ve výpisu klempí�ských výrobk�. Výpisy 

truhlá�ských, záme�nických a klempí�ských výrobk� jsou p�ílohami P 01, P 02 a P 03 

bakalá�ské práce. 

 

 

Podlahové konstrukce 

 

V objektu je �ešeno n�kolik skladeb podlahových konstrukcí. Dle zavedeného zna�ení 

v projektové dokumentaci jsou to skladby P1 až P5. Jedná se o dv� rozdílné nášlapné vrstvy a 

to laminátovou podlahu a keramickou dlažbu s rozdílnou skladbou v 1. nadzemním podlaží a 

2. nadzemním podlaží, kde je kladen d�raz na kro�ejovou nepr�zvu�nost. 
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Skladby podlah: 

P1 - v 1. NP 

     - Keramická dlažba RAKO, série ROCK DAKSE634, sv�tle šedá, 298 x 598 x 10 mm 

       Betonová mazanina armovaná tl. 50 mm 

       TI RIGIPS EPS PERIMET tl. 80 

       HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

       HI GLASTEK AL 40 MINERAL 

       Podkladní beton tl. 150 mm 

       Št�rkopískový podsyp tl. 250 mm 

 

P2 - v 1. NP 

     - Laminátová podlaha BALTERIO STRETTO, dub hedvábný, tl. 8 mm 

       Izola�ní folie Mirelon tl. 2 mm 

       Roznášecí vrstva-2x16mm OSB desky s vloženou separa�ní fólií 

      TI RIGIPS EPS PERIMET tl. 80 

      HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

      HI GLASTEK AL 40 MINERAL 

      Podkladní beton tl. 150 mm 

      Št�rkopískový podsyp tl. 250 mm 

 

P3 - podlaha v 2. NP 

     - Laminátová podlaha BALTERIO STRETTO, dub hedvábný, tl. 8 mm 

       Izola�ní folie MIRELON tl. 2 mm 

       Roznášecí vrstva-2x16mm OSB desky s vloženou separa�ní fólií 

       TI ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 60 mm 

       ŽB deska tl. 150 mm 

 

P4 - podlaha v 2. NP 

     - Keramická dlažba RAKO, série ROCK DAKSE634, sv�tle šedá, reliéfní, 298x598x10  

       Betonová mazanina armovaná tl. 50mm 

       TI ROCKWOOL STEPROCK HD TL. 40 mm 

       ŽB deska tl. 150mm 
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P5 - schodišt� 

     - Laminátová podlaha BALTERIO STRETTO, dub hedvábný, tl. 8 mm 

       Lepidlo na podlahové materiály 

       Ocelová konstrukce stup�� 

 

 

Podhledové konstrukce 

 

V objektu jsou �ešeny dva typy podhledových konstrukcí. Sádrokartonové podhledy KNAUF 

GKB s jednotnou výškou uložení a kazetový podhled z tahokovu s prom�nnou výškou. 

Sádrokartonové  kazety jsou uloženy pomoci vytvo�eného nosného roštu ze systémových 

profil�. Sádrokartonové podhledy jsou z d�vodu akustické izolace opat�eny izolací Rockwool 

Airrock HD. Veškeré styky nosných profil� sádrokartonových podhled� s nosnými 

konstrukcemi objektu budou dle pokyn� výrobce opat�eny pružnou podložkou (mechovkou). 

Podhledy samotné budou dle pokyn� výrobce od okolních konstrukcí dilatovány. Podhled z 

tahokovu je umíst�n ve dvoran�, galerii a audiovizuální u�ebn�. Tam kde je v�tší nárok na 

sv�tlou výšku místnosti. Panely podhledu jsou zav�šeny na dvojici tenkost�nných C profil�, 

které jsou kloubov� p�ipojeny šroubovým spojem p�es kotevní plech k spodnímu pásu 

p�íhradového vazníku. 

 

 

Úpravy povrch� 

 

Úpravy povrch� vnit�ní: 

Vnit�ní povrchy konstrukcí jsou �ešeny vnit�ní vápenocementovou omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL v barv� bílé. V reprezentativn�jších místnostech objektu je zvolen obklad 

z d�ev�ných dubových prken ukotvených na d�ev�ném roštu kladeném horizontáln�. V 

prostorách hygienických za�ízení je do výšky 2000 mm nad úrovní �isté podlahy umíst�n 

keramický obklad. Keramický obklad je proveden rovn�ž na plochách sádrokartonových 

instala�ních p�edst�n. V tomto p�ípad� jsou obloženy vertikální i horizontální plochy. 

Napojení obklad� v rozích, ukon�ení obklad� apod. budou opat�ena ocelovými napojovacími 

a ukon�ujícími profily. 
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Úpravy povrch� vn�jších: 

Vn�jší povrchy konstrukcí jsou tvo�eny s ohledem na druh obvodového plášt�. Jedná-li se o 

pláš	 s kontaktní skladbou jednotlivých vrstev, pak tento je opat�en povrchovou úpravou z  

fasádní akrylátové omítky roztírané, bílé, primalex O RO1. Takto jsou �ešeny hlavní vstupy do 

budovy. Jedná-li se o prov�trávanou fasádu ta je z d�ev�ného roštu a fasádních d�ev�ných 

desek ze sibi�ského mod�ínu, opat�ena ochranou lazurou. 

 

 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� 

 

Výpln� otvor� blíže specifikované v �ásti F kap. d dosahují r�zných vlastností s ohledem na 

tepeln� technické požadavky. Okenní systém Aluprof MB 86 Aero se vyzna�uje sou�initelem 

prostupu tepla Uf = 0,50 W/m2K. Fasádní systém Aluprof MB-TT50 HI se vyzna�uje 

sou�initelem prostupu tepla Uf = 0,50 W/m2K. Dve�ní systém Aluprof MB 78EI má sou�initel 

prostupu tepla Uf = 1,00 W/m2K. Zajišt�ní nízkých hodnot sou�initele prostupu tepla je 

podmín�no požadavkem na kvalitní provedení konstruk�ních detail�, zejména napojení výpln� 

otvor� na ostatní konstrukce. 

 

 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG pr�zkumu 

 

Jelikož byl pro �ešenou �ást stavby zvolen skeletový nosný systém, je založena na 

základových patkách a pásech. Pro betonáž základ� byl použit beton pevnosti C25/30. 

Základy jsou založeny v nezámrzné hloubce, ve výškové úrovni – 1,100 vzhledem k ±0,000. 

Postup je takový, že po betonáži základ� a rozvedení vodorovných instalací mezi základy 

dojde k zasypání št�rkopískem v tl. 250 mm a jeho �ádnému zhutn�ní. Následuje vybetonování 

ŽB desky tl. 150 mm. Následn� dojde k položení HI proti zemní vlhkosti. 

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink� 

 

Stavba nep�edstavuje ohrožení pro životní prost�edí. Bude za�ízena takovými 
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technologiemi, které nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. V povinnostech 

dodavatele stavby bude eliminace t�chto negativních vliv� v co nejvyšší možné mí�e. 

 

 

h) Dopravní �ešení 

 

Dopravní �ešení objektu, resp. napojení na dopravní infrastrukturu je popsáno v kapitolách 

A, B  této práce. 

 

 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, proti radonová opat�ení 
 
Stavba svým stavebn� technickým a konstruk�ním provedením, p�edevším pak vhodnou 

volbou materiál�, odolává možným škodlivým vliv�m vn�jšího prost�edí. Obvodový pláš	 a 

st�echa objektu jsou tvo�eny z certifikovaných materiál� nepodléhajících degradaci 

zap�í�in�nou nadm�rnou vlhkostí vzduchu a ne�istotami v n�m obsažených, p�sobením 

kyselých deš	�, p�sobení slune�ního a ultrafialového zá�ení. Rovn�ž vlivy dopravy a s tím 

spojené vibrace nep�sobí významn� na konstrukci stavby ani na její uživatele. 

 

 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

 

V pr�b�hu stavby musí být dodržena vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby v�etn� platných �SN a technologické postupy v souladu s údaji výrobc� stavebních 

hmot a prvk�. Vyskytnou-li se b�hem výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové 

dokumentace, je jejich zm�nu nutno konzultovat s projektantem. P�i všech úkonech, které 

souvisejí s bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci je nutno postupovat v souladu se zákonem 

�. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci a na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích. P�i provád�ní musí být dodržovány p�edepsané technologie. P�i realizaci 

všech �inností na staveništi je nutno postupovat p�i likvidaci odpad� v souladu se zákonem 

185/2001 Sb., o odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39. Tato 

evidence je sou�ástí dokumentace p�edkládané ke kolauda�nímu �ízení. 
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1.1.2 Výkresová �ást 

a) P�dorys základ� 

P�dorys základ� je obsahem výkresu �. F01 

 

b) P�dorysy jednotlivých podlaží 

P�dorys 1.NP je obsahem výkresu �. F02 

P�dorys 2.NP je obsahem výkresu �. F03 

 

c) P�dorys st�echy 

P�dorys st�ešní konstrukce je obsahem výkresu �. F09 

P�dorys st�echy je obsahem výkresu �. F10 

 

d) �ezy 

Svislý �ez A-A jsou obsahem výkresu �. F04 

Svislý �ez B-B jsou obsahem výkresu �. F05 

Svislý �ez C-C jsou obsahem výkresu �. F06 

 

e) Pohledy 

Pohled 1 je obsahem výkresu �. F11 

Pohled 2 je obsahem výkresu �. F12 

 

f) Výkresy p�ípojek na ve�ejné rozvodné sít� a kanalizaci 

Nejsou p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce 

 

g) Výkresy napojení na ve�ejné komunikace, �ešení dopravy v klidu 

Nejsou p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

 

h) Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nejsou p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

 

i) Dopl�kové výkresy 

Výkres tvar stropu je obsahem výkresu �. F07 

Výkres sestavy stropních dílc� je obsahem výkresu �. F08 

Detail A je obsahem výkresu �. F13 
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Detail B je obsahem výkresu �. F14 

Detail C je obsahem výkresu �. F15 

Detail D je obsahem výkresu �. F16 

Detail E je obsahem výkresu �. F17 

Detail F je obsahem výkresu �. F18 

Vizualizace 1 je obsahem výkresu �. F19 

Vizualizace 2 je obsahem výkresu �. F20 

Vizualizace 3 je obsahem výkresu �. F21 
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