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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

MORAVEC, J. Nákupní st edisko. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2013, 47 s, Vedoucí práce: Ing. Jan 

Mare ek, Ph.D. 

Klí ová slova: nákupní st edisko, monolitický skelet, st echa, projekt pro realizaci stavby 

Ú elem této práce je zpracovat projekt pro realizaci stavby ob anské vybavenosti ve 

zvolené lokalit . Tato práce eší v prvé ad  návrh samotné budovy z hlediska dispozice, 

estetiky a funkce. V druhé ad eší detailn  problematiku jednotlivých stavebních 

konstrukcí na daném objektu, jako jsou základy, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, 

obvodový pláš  a st echa. Je zde také kladen d raz na funk nost dané budovy z hlediska 

stavebn  fyzikálního. Skloubení t chto t í hledisek by m lo mít za výsledek stavbu, která 

bude stabilní, esteticky zajímavá, bude dotvá et p ízniv  ráz okolí a její interiér bude nabízet 

p íjemné prost edí pro všechny návšt vníky i pracovníky. Nejd ležit jším posláním této 

práce je však p edat co nejdetailn jší technické informace o celé budov  tak, aby byly 

srozumitelné pro budoucího zhotovitele stavby. 
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ANNOTATION OF MASTER´S THESIS 

MORAVEC, J. Shopping Center. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2013, 47 s, Supervisor: Ing. 

Jan Mare ek, Ph.D. 

Keywords: Shopping Center, Monolitic Frame, Roof, Project for the Construction 

The purpose of this thesis is to develop a project for the realization of building for 

civil facilities in the selected location. This thesis solves primarily design of building in 

terms of layout, aesthetics and function. Second, it solves in detail the issue by building 

structures on the object, such as foundation, vertical structures, horizontal structures, 

circumferential walls and roof. There is also the focus on the functionality of the building in 

terms of building physics. Combining these three aspects should result in a structure that is 

stable, aesthetically interesting, will create character of the area positively and its interior 

will offer a pleasant environment for all visitors and staff. The most important mission of this 

thesis, however, is to pass the most detailed technical information about the entire building 

so as to be understandable for the prospective building contractor. 
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Seznam použitých zkratek 

SN eská technická norma 

EN evropská norma 

EPS p nový polystyren 

ETICS kontaktní zateplovací systém (z angl.: External Thermal Insulation Composite 

 System) 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci 

NP nadzemní podlaží 

PD projektová dokumentace 

PUR polyuretan 

PVC polyvinylchlorid 

SBS styren- butadien- styren (typ modifikace asfaltových pás ) 

U sou initel prostupu tepla [W/m2.K] 

XPS extrudovaný polystyren 

ZTP zdravotn  t lesn  postižený 

ŽB železobeton 

Seznam použitých výpo etních program

• Area 2011 

• AutoCAD 2012 

• Energie 2013 

• Microsoft Office Word 2007 

• Teplo 2011 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce eší zpracování projektové dokumentace pro provád ní stavby. 

Jedná se o objekt ob anské vybavenosti- nákupní st edisko ve m st  Frýdlant nad Ostravicí. 

V objektu je navrženo osm maloobchodních prodejen se zbožím charakteru jiného, než 

potraviná ského. Bude se zde nacházet nap íklad prodejna autodíl , železá ství a hobby, 

hra ká ství, elektroniky, hudebních nástroj , cestovní kancelá , pobo ka pojiš ovny, 

knihkupectví, oble ení, obuvnictví a podobn . Tyto prodejny jsou situovány v prvních dvou 

nadzemních podlažích z celkového po tu t í nadzemních podlaží. T etí nadzemní podlaží 

p dorysn  ustupuje z jihovýchodní strany a nachází se v n m restaurace s teplou a studenou 

kuchyní. Plánovaná kapacita restaurace je 150 osob. Objekt je zast ešen dv ma plochými 

st echami, jedna nad 2.NP v míst  ustupující ásti 3.NP a druhá nad 3.NP.  

Z konstruk ního hlediska se jedná o monolitický ŽB skelet, který se skládá ze sloup

o p dorysných rozm rech 400x400 mm a pr vlak  o ší ce 400 mm a výšce 350 mm. Tyto 

pr vlaky jsou situovány jak v p í ném sm ru objektu, tedy ve sm ru kratší osové vzdálenosti 

sloup , tak i po obvodu objektu, ímž tvo í ztužení v horizontálním sm ru. Hlavní ztužující 

funkci mají dv  monolitická ŽB jádra, která tvo í prostor výtahových šachet pro vertikální 

dopravu osob a zásob v objektu. Tyto jádra jsou monoliticky spojena s p ilehlými sloupy a 

tvo í tak prostorov  tuhou konstrukci.   

Na jihozápadní, jihovýchodní a severovýchodní stran  objektu je fasáda len na 

výraznými velkoplošnými prosklenými fasádami s hliníkovým rámem. Tyto pr hledné 

konstrukce dotvá ejí vzdušnost a prostornost objektu. Dalším výrazným architektonickým 

prvkem je, vedle strohého prostorového uspo ádání objektu, také barevné ešení, kdy veškerá 

vn jší barevnost objektu byla redukována na jeden odstín bílé barvy a jeden odstín šedé 

barvy. Tato barevná kombinace se nachází jak na plochách fasády, tak i na všech fasádních 

prvcích objektu, jako jsou markýzy, záme nické a klempí ské prvky. 

K objektu náleží také parkovací plocha s kapacitou 27 parkovacích míst, z toho 5 

parkovacích míst pro držitele karty ZTP, která jsou umíst na co nejblíže k objektu. Sou ásti 

plochy pro parkování je také plocha pro zásobování. Zbytek okolí objektu tvo í sadové 

úpravy, které spo ívají ve výsadb  trávníku, strom  a ke . 
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P i zpracování této diplomové práce byl kladen nejv tší d raz na stavební stránku 

problematiky, kdy bylo pot eba popsat a zakreslit jednotlivé konstrukce tak, aby jejich ešení 

bylo co nejvíce srozumitelné pro realizaci dané stavby. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY 

A.  PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifika ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb

a) Název stavby: 

"Nákupní st edisko Frýdlant nad Ostravicí" 

b) Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísl pozemk ): 

 ul. Jana Tr ky 

 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

 kat. území Frýdlant nad Ostravicí, 635171 

 parcela íslo 346/1  

Vlastnické právo výše uvedených pozemk : 

 M sto Frýdlant nad Ostravicí 

 Nám stí 3 

 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání 

c) obchodní firma, nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla 
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 VŠB- Technická univerzita Ostrava 

 Fakulta stavební 

 Ludvíka Podéšt  1875/17 

 708 33 Ostrava- Poruba 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání, nebo 

obchodní firma, nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla 

 Bc. Jan Moravec 

b) jméno, p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou 

autorizovaných inženýr  a technik inných ve výstavb  s vyzna eným oborem, 

pop ípad  specializací jeho autorizace 

 Bc. Jan Moravec 

c) jména, p íjmení projektant  jednotlivých ástí projektové dokumentace, v etn

ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou 

architekt  nebo eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik inných ve 

výstavb  s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace 

 Bc. Jan Moravec 

A.2. Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla stavba 

povolena (ozna ení stavebního ú adu, jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí, nebo opat ení) 
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 Stavební ú ad:  

 M stský ú ad Frýdlant nad Ostravicí 

 odbor regionálního rozvoje a stavební ú ad 

 Nám stí 3 

 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

 Autorizovaný inspektor:  

 Ing. Lubomíra Ottová 

 Datum vyhotovení:  

 24.8.2013 

íslo jednací:  

 264N/08/13 

b) základní informace o dokumentaci, nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ

byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby 

 Tato projektová dokumentace k provád ní stavby vychází z projektové dokumentace 

ke stavebnímu povolení, kterou zpracoval Bc. Jan Moravec, která byla podkladem pro 

stavební povolení . 264N/08/13 ze dne 24.8.2013. 

c) další podklady 

 Požadavky stavebníka. 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 

 Rozsah ešeného území je dán parcelou íslo 346/1, na které bude vybudováno 

Nákupní st edisko Frýdlant nad Ostravicí. Tato parcela se nachází asi 400 m jihozápadn  od 
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nám stí a asi 90 m severovýchodn  od vlakového nádraží Frýdlant nad Ostravicí. Ze severní 

a západní strany je parcela ohrani ena okolní zástavbou, z jižní strany je ohrani ena ulicí 

Poštovní a z východní strany je ohrani ena ulicí Jana Tr ky. Okolní zástavba je z velké ásti 

tvo ena bytovými domy o ty ech nadzemních podlažích, menší ást okolní zástavby tvo í 

rodinné domky. P edm tná parcela leží v zastav ném území a stavba svým charakterem 

nebude vybo ovat od okolní zástavby. [1] 

  

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

 Na území stavby se nevztahují žádné právní p edpisy o ochran  území. 

c) údaje o odtokových pom rech 

 V sou asnosti je parcela zcela zatravn ná, deš ové vody jsou odvád ny p irozeným 

pr sakem. V plánovaném stavu je celková plocha parcely 4 451 m2, z toho 1 795 m2 bude 

tvo it zatravn ná plocha, kde pro odvod deš ových vod posta í p irozený pr sak. Odvod 

deš ové vody ze st ech objektu o ploše 912 m2 a p ilehlých zpevn ných ploch o ploše 1 744 

m2 bude napojen na jednotnou kanaliza ní sí .    

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí, nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

 Stavba je navržena v souladu s územn  plánovací dokumentací, nevyžaduje proto 

územní rozhodnutí, územní opat ení, ani územní souhlas 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí upravující, nebo územním souhlasem, pop ípad  regula ním plánem  v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad

stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územn  plánovací dokumentací 

 Viz bod A.3.d 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 V rámci této projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití 

území. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

 V rámci této projektové dokumentace byly dodrženy požadavky dot ených orgán , 

zvlášt  pak požadavky M stského ú adu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje 

a stavebního ú adu a požadavky správc  inženýrských sítí. 

h) seznam výjimek  a úlevových ešení 

 Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevová ešení 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 Stavba nevyžaduje žádné související, ani podmi ující investice 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

 Jedná se o tyto parcely, které p ímo sousedí s p edm tným pozemkem: 

 parcela íslo 346/4 

 parcela íslo 357/1 

 parcela íslo 358/2 

 parcela íslo 359/2 

 obecní komunikace na parcelách íslo 361 a 346/6  

A.4. Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

 Jedná se o novostavbu nákupního st ediska 
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b) ú el užívání stavby 

 Objekt ob anské vybavenosti, nákupní st edisko 

c) trvalá nebo do asná stavba 

 Trvalá stavba 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.) 

 Stavba není chrán na podle jiných právních p edpis , území stavby není sou ástí 

památkové rezervace, památkové zóny, i záplavového území. 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je navržena v souladu s: 

 vyhláškou .501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území [19] 

 vyhláškou .268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [20] 

 vyhláškou .398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

 bezbariérové užívání staveb [21] 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis

 S veškerými odpady, které vzniknou p i výstavb  bude nakládáno podle Zákona o 

odpadech. P ed kolauda ním ízením budou p íslušnému stavebnímu ú adu doloženy veškeré 

doklady, dokazující, že nakládání s odpady prob hlo zcela v souladu se Zákonem o 

odpadech. Po dobu výstavby by nem lo dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod, 

nebo ke zhoršení odtokových pom r  na území stavby. Veškerá manipulace s látkami, které 

by mohly zne istit vodu bude probíhat tak, aby ke zne išt ní nedošlo. Odvod deš ových vod 

musí být po celou dobu výstavby zabezpe en tak, aby nedošlo k podmá ení okolních 

pozemk . [22] 
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g) seznam výjimek a jiných úlevových ešení 

 Stavba nevyžaduje žádné výjimky, ani úlevová ešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 

po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel /pracovník ) 

 Zastav ná plocha:       912,3 m2  

 Obestav ný prostor: 10 478,5 m3

 Užitná plocha:   2 030,3 m2

 Funk ní jednotky: 

 V 1.NP se nachází ty i prodejny, ke každé prodejn  p ísluší samostatný sklad, dv

prodejny mají samostatný vstup, k dalším dv ma prodejnám je p ístup p es hlavní vstup do 

objektu. V 1.NP se nachází taktéž sociální za ízení (WC muži, WC ženy, úklidová místnost) 

a denní místnost s kuchy kou pro zam stnance prodejen v 1.NP a 2.NP. 

  

 Ve 2.NP se nachází další ty i prodejny, ke každé z nich p ísluší samostatný sklad, 

všechny prodejny i sklady jsou p ístupné z vnit ní chodby objektu. Ve 2.NP se dále nachází 

WC pro zákazníky prodejen (WC muži, WC ženy, WC pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace s p ebalovacím pultem, úklidová místnost), sociální za ízení pro personál 

restaurace (WC a sprcha muži, WC a sprcha ženy, úklidová místnost, šatna) a denní místnost 

s kuchy kou. 

 Ve 3.NP se nachází restaurace, kuchy , sklad potravin, sklad nápoj . Dále se zde 

nachází WC pro návšt vníky restaurace (WC muži, WC ženy, WC pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace s p ebalovacím pultem, úklidová místnost), strojovny výtah

a kancelá  provozního restaurace. 

 Vertikální komunikaci pro ve ejnost zajiš uje t íramenné schodišt  a hydraulický 

výtah s automatickými dve mi, vertikální dopravu pro personál, zam stnance a zboží 

zajiš uje dvojramenné schodišt  a osobo-nákladní hydraulický výtah. 
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 Po et uživatel , nebo pracovník : 

 Na každou prodejnu se uvažuje se dv ma zam stnanci, tj. celkem 16 zam stnanc

prodejen. Na restauraci se uvažuje s personálem složeným ze dvou kucha , dvou íšník  a 

jednoho provozního. Odhadovaná maximální kapacita host  restaurace je okolo 150 osob. 

[14] 

  

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot,  hospoda ení s deš ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 

náro nosti budovy) 

 S ohledem na plánovaný provoz se uvažuje s celkovou pot ebou vody okolo 1 110 

m3/rok, celkovou pot ebou zemního plynu pro vytáp ní a oh ev vody okolo 698 m3/rok (73,3 

MWh/rok), celkovou pot ebou elektrické energie okolo 430 MWh/rok. [2] 

 Deš ová voda bude svedena st ešními vtoky do jednotné kanaliza ní sít . 

 Celkové vyprodukované množství odpad  je závislé na provozu budovy, veškerý 

odpad bude t íd n a likvidován v souladu se Zákonem o odpadech. P i provozu stavby 

nebude docházet k úniku škodlivých emisí, které by zne iš ovaly vzduch. 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje a len ní na etapy) 

 Nejd íve budou provedeny p ípravné a zemní práce, poté budou provedeny p ípojky 

elektrické energie, kanalizace a vody pro ú ely za ízení staveništ . Následn  dojde k 

výstavb  samotného objektu nákupního st ediska. Poté dojde k dokon ení p ípojek 

inženýrských sítí napojením na budovu, sou asn  s touto etapou budou provedeny okolní 

terénní úpravy, zpevn né plochy a parkovišt . 

 Plánovaný termín výstavby je 03/2014- 09/2015 
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k) orienta ní náklady stavby 

 Orienta ní náklady stavby byly ur eny na základ  cen za 1 m3 obestav ného prostoru, 

která u tohoto typu stavby iní 5 549,- K . Orienta ní náklady stavby tedy iní cca 58 145 

000,- K  [3] 

A.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 Stavba není len na na díl í stavební objekty. 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Není p edm tem této diplomové práce. 

C. SITUA NÍ VÝKRESY 

C.1. Situa ní výkres širších vztah

Není p edm tem této diplomové práce. 

C.2. Celkový situa ní výkres 

Není p edm tem této diplomové práce. 

C.3. Koordina ní situa ní výkres 

Viz výkres íslo C.3-1, který je sou ástí p ílohy této diplomové práce. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko- stavební ešení  

a) Technická zpráva 

1) Ú el objektu, funk ní nápl  a kapacitní údaje 

Uživatelem a vlastníkem objektu je Vysoká Škola Bá ská- Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební se sídlem na ulici Ludvíka Podéšt  1875/17, 708 33 Ostrava- 

Poruba.  

 Jedná se o objekt ob anské vybavenosti- nákupní st edisko ve m st  Frýdlant nad 

Ostravicí. V objektu je navrženo osm maloobchodních prodejen se zbožím charakteru jiného, 

než potraviná ského. Bude se zde nacházet nap íklad prodejna autodíl , železá ství a hobby, 

hra ká ství, elektroniky, hudebních nástroj , cestovní kancelá , pobo ka pojiš ovny, 

knihkupectví, oble ení, obuvi a podobn . Tyto prodejny jsou situovány v prvních dvou 

nadzemních podlažích z celkového po tu t í nadzemních podlaží. T etí nadzemní podlaží 

p dorysn  ustupuje z jihovýchodní strany a nachází se v n m restaurace s teplou a studenou 

kuchyní. Plánovaná kapacita restaurace je 150 osob. Je uvažováno se dv ma zam stnanci na 

jednu prodejnu a p ti zam stnanci restaurace, tj. celkem 21 zam stnanc . [14] 

 Kapacitní údaje stavby: 

 Zastav ná plocha:       912,3 m2  

 Obestav ný prostor: 10 478,5 m3

 Užitná plocha:    2030,3 m2
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2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Jedná se o stavbu o p dorysném tvaru písmene "C" o rozm rech 36,1 x 33,1 m. 

Stavba je nepodsklepená se t emi nadzemními podlažími, t etí nadzemní podlaží p dorysn

ustupuje a má rozm ry 24,3x33,1 m. Celková výška budovy je 13,48 m nad úrovní 

upraveného terénu.  

 Dominantním rysem tvaru objektu je, krom  jeho p dorysného tvaru, také ustupující 

ást 3.NP, která p sobí dynamicky a p itom minimalisticky a jednoduše. Výrazným prvkem 

fasády jsou vzdušn  p sobící rozm rná okna tvo ící výraznou plochu jihozápadní, 

jihovýchodní a severovýchodní fasády. P evládající barva fasády je bílá (RAL 9010) s 

menšími plochami v barv  šedé (RAL 7022). Veškeré záme nické a klempí ské konstrukce 

mají šedou barvu (RAL 7022). Soklová ást je opat ena mozaikovou omítkou v odstínu M 

111, což je kombinace erných a bílých kamínk , která p i pohledu z dálky tvo í dojem šedé 

barvy. Toto jednoduché barevné ešení dotvá í celkovou funkcionalitu a dynamiku stavby s 

d razem na zachování jejího minimalistického pojetí. 

 Z konstruk ního hlediska se jedná o monolitický ŽB skelet z betonu t ídy C 25/30, 

založený na základových patkách z prostého betonu t ídy C25/30 a monolitickém ŽB roštu z 

betonu t ídy C25/30, na kterém je vybetonována ŽB základová deska z betonu t ídy C25/30 

tl.250 mm. P dorysné rozm ry sloup  jsou 400x400 mm. Funkci ztužidla v objektu p ebírají 

dv  monolitická ŽB jádra z betonu t ídy C25/30, tlouš ka st n je 200 mm. Obvodovou 

konstrukci tvo í výpl ové zdivo z tvárnic Porotherm 24 Profi Dyrfix, které jsou zd né na 

PUR p nu, tlouš ka zdiva je 240mm. Obálka budovy je zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken Isover NF 333 tl.150mm. [4],[5], 

[16] 

 V 1.NP se nachází ty i prodejny, z toho dv  prodejny situované na severovýchodní a 

jihovýchodní stran  mají samostatný vstup, další dv  prodejny jsou p ístupné p es hlavní 

vstup do objektu na jihovýchodní stran . Ke každé z prodejen náleží samostatný sklad. V 

prostoru hlavního vstupu se nachází hlavní t íramenné schodišt  a osobní výtah pro 

ve ejnost. Do provozní ásti 1.NP vede vstup u zásobovací plochy ze severovýchodní strany 

objektu, dále je zde chodba, která zajiš uje p ístup do jednotlivých sklad , technické 
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místnosti, ke schodišti pro personál, k osobo-nákladnímu výtahu a k sociálnímu zázemí pro 

zam stnance prodejen, které tvo í WC muži, WC ženy, úklidová místnost a denní místnost s 

kuchy kou. 

 Ve 2.NP se nacházejí další ty i prodejny, které jsou zp ístupn ny pro ve ejnost 

chodbami, vedoucími od prostoru hlavního schodišt . Ke každé prodejn  náleží samostatný 

sklad. Ke každému skladu je p ístup jak z chodby pro ve ejnost, tak z chodby v provozní 

ásti budovy. U schodiš ového prostoru se nachází také výtah a sociální zázemí pro 

ve ejnost, které tvo í WC muži, WC ženy, WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace (kde se také nachází p ebalovací pult) a úklidová místnost. V provozní ásti 2.NP 

se nachází chodba, spojující schodišt  a výtah s jednotlivými sklady a sociálním zázemím 

pro personál restaurace, které tvo í WC muži se sprchovacím koutem, WC ženy se 

sprchovacím koutem, úklidová místnost, šatna a denní místnost s kuchy kou. 

 Ve 3.NP se nachází restaurace s maximální kapacitou 150 host , ke které je p ístup z 

chodby z prostoru hlavního schodišt . U schodiš ového prostoru se nachází také výtah, 

strojovna výtahu  a sociální zázemí pro návšt vníky restaurace, které tvo í WC muži, WC 

ženy, WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (kde se také nachází 

p ebalovací pult) a úklidová místnost. V provozní ásti 3.NP se nachází chodba, která 

spojuje schodišt  a výtah s prostorem restaurace. Z této chodby je také p ístup k výlezu na 

st echu nad 3.NP. Dále tato chodba tvo í p ístup ke kancelá i provozního restaurace, 

strojovn  osobo-nákladního výtahu a skladu nápoj  a obal . Z tohoto skladu je pak p ístup 

do kuchyn  a skladu potravin s chladícím a mrazícím boxem. Z kuchyn  je p ístup p es 

kyvné dve e do prostoru restaurace. 

 Všechny vstupy do budovy pro ve ejnost jsou bezbariérové, vždy se jedná o rampu s 

maximálním sklonem 1:12 a rovným prostorem p ed vstupními dve mi o ší ce 1500mm. 

Vstupy do objektu pro ve ejnost i všechny vnit ní vstupy do prodejen a restaurace jsou 

tvo eny automatickými posuvnými dve mi. Všechny komunikace v objektu jsou dostate n

široké, aby bylo umožn no otá ení a míjení osob na invalidním vozíku. Vertikální doprava 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace je v objektu umožn na osobním výtahem s 

hydraulickým pohonem s automatickými dve mi. WC pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace jsou vybaveny tla ítkem pro p ivolání pomoci a jsou zp ístupn ny 

dve mi o sv tlé ší ce 900 mm, které jsou opat eny horizontálním madlem ve výšce 950 mm. 
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Na p ilehlém parkovišti je, krom  22 b žných parkovacích míst, vyhrazeno p t parkovacích 

míst pro držitele karty ZTP. Tyto parkovací místa jsou situována co nejblíže k objektu. [15] 

3) Celkové provozní ešení stavby, technologie výroby 

 Na prodejny v 1.NP a 2.NP nejsou kladeny žádné nároky na provozní ešení stavby a 

na technologii výroby. Restaurace ve 3.NP je uvažována jako neku ácká s podáváním 

nápoj , teplé a studené kuchyn . Je zde kladen d raz na zdravotn  nezávadné uchovávání 

potravin a hygieni nost provozu kuchyn , kde všechny procesy p ípravy pokrm  jsou 

rozd leny do sektor . Kuchy  tedy bude rozd lena na tyto sektory: p íprava erstvých 

potravin pro teplou a studenou kuchyni, p íprava teplých pokrm , p íprava studených 

pokrm  a sektor pro výdej jídla obsluze restaurace. Roz len ní t chto sektor  obstará 

budoucí uživatel v závislosti na hygienických požadavcích na provoz kuchyn . V místnosti 

skladu potravin se bude nacházet chladící box, mrazící box a regály pro uskladn ní potravin, 

které nepodléhají zkáze vlivem tepla. Nápoje budou skladovány ve skladu nápoj  a obal , 

jedná se p edevším o nealkoholické nápoje v plastových, nebo sklen ných obalech, 

alkoholické nápoje ve skle a sudy s pivem. P íprava t chto nápoj  pro podávání bude 

probíhat u barového pultu v prostoru restaurace, který bude vybaven chladni kou na nápoje s 

pr hlednými dve mi, epovací pípou s chlazením pro epování piva, nebo nealkoholických 

nápoj  v sudech. [14] 

 Vertikální dopravu obstarávají, krom  schodiš , dva výtahy s hydraulickým 

pohonem, z toho jeden je ur en pro ve ejnost a druhý pro personál a pro dopravu zásob a 

obal . Strojovny výtahu jsou situovány ve 3.NP u výtahových šachet, jejich odv trávání je 

realizováno odv trávacím komínkem s požárním uzáv rem ve st eše u výtahu pro ve ejnost, 

nebo napojením na odv trávací šachtu vedoucí z místností sociálního za ízení v p ípad

výtahu pro personál. Hydraulický pohon výtah  je tichý a neemituje rušivou hlukovou zát ž, 

ani vibrace do okolí. [11] 

 Vytáp ní objektu a oh ev teplé užitkové vody zajiš uje plynový kotel umíst ný v 

technické místnosti v 1.NP s odvodem spalin do komínového pr duchu, vyúst ného na st eše 

nad 3.NP. Výraznou úsporou energií na oh ev teplé užitkové vody obstarávají také ty i 

solární kolektory o celkové ploše 12 m2, které jsou umíst ny na st eše nad 3.NP. P ívod 
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studené a odvod oh áté vody je ešen hadicemi, které vedou v prostupkách p es st ešní pláš , 

dále jsou vedeny pod stropem v podhledu v prostoru restaurace a kuchyn  a ústí do 

vým níku tepla, který je umíst n ve strojovn  zásobovacího výtahu. 

   

4) Konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

• Bourací a p ípravné práce 

 V rámci výstavby objektu nebude zapot ebí provád t žádné bourací práce ani 

odstra ování strom  a k ovin. Toto je dáno sou asným stavem stavební parcely, na které se 

nachází pouze zatravn ní v celé ploše. Bude provedeno pouze sejmutí ornice v rozsahu 

p dorysu stavby, s p idáním pásu o ší ce 1,5 m po obvodu stavby, o mocnosti 200 mm a 

uložení ornice na do asnou deponii na severozápadní stran  staveništ , tato ornice pak bude 

použita pro finální terénní úpravy. Poté bude provedeno vytý ení stavební jámy podle 

vyty ovacích bod  uvedených v koordina ním situa ním výkresu, které tvo í polohopisné 

body na hranici pozemku a výškové body, tvo ené poklopy stávající kanaliza ní soustavy. 

• Zemní práce 

 Dle zjišt ní hydrogeologického pr zkumu zasáhnou výkopy pouze do zeminy s t ídou 

t žitelnosti 3 a 4. Zemina v podloží je propustná, dob e zhutnitelná. Hladina podzemní vody 

se po ustálení nachází v úrovni -2,200 m, nedojde tedy k podmá ení základové spáry, ani 

nebude pot eba budovat drenážní jímky s p e erpáváním. Je zde p edpoklad, že veškerá 

srážková voda bude odvedena p irozeným pr sakem do podloží. Pro p ípad p ívalových 

deš  bude ale po obvodu stavební jámy zbudována drenáž o pr m ru 150 mm z 

perforované PVC hadice, která bude vyúst na do trativod  p i rozích objektu, tyto trativody 

budou vyhloubeny do úrovn  -2,500 m a obsypány kamenivem frakce 16/32. Drenáž bude 

po dokon ení stavby ponechána. 

 Po sejmutí ornice se provede výkop jámy do úrovn  -1,000 m v celém p dorysu 

stavby, ást výkopku bude uložena na do asnou deponii a použita pro násypy a finální 

terénní úpravy, zbytek objemu výkopku bude odvezen na trvalou deponii. Poté se provedou 

výkopy pro monolitické patky z prostého betonu t ídy C25/30 do úrovn  -1,500 m a jámy 
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pro ŽB vany dojezd  výtah  do úrovn  -1,700 m, výkopky z t chto zemních prací budou 

ukládány p ímo vedle realizovaných jam, ne však míst  pr b hu budoucího základového 

roštu a pr b hu vedení instalací. Finální základová spára bude ru n  za išt na. P ed 

provád ním základových konstrukcí bude základová spára p evzata technickým dozorem 

investora. 

• Základy 

 Základy objektu jsou tvo eny monolitickými patkami z prostého betonu t ídy C25/30 

o p dorysných rozm rech 1 000x1 000 mm a výšce 500 mm u patek pod základovým 

roštem. Osam lé patky uvnit  dispozice budou monolitické z prostého betonu t ídy C25/30 o 

p dorysných rozm rech 1 400x1 400 mm a výšce 500 mm. Dno základové vany dojezdu 

výtahu bude z ŽB t ídy C25/30 o mocnosti 300 mm, toto dno bude vybetonováno na 

podkladní desku z prostého betonu t ídy C25/30 o mocnosti 100 mm.. Na takto provedené 

základové patky a desky se provede bedn ní a armování ŽB základového roštu a st n ŽB 

vany dojezdu výtahu, také se provede bedn ní prostup  základy. ŽB rošt a ŽB vana jsou z 

betonu t ídy C25/30. Po betonáži a demontáži bedn ní z vnit ní strany dispozice se provede 

uložení vedení inženýrských sítí do pískového lože a provede se obsypání pískem. Do vnit ní 

strany dispozice se naveze zemina z výkopku, zhutní se po vrstvách o mocnosti 300 mm až 

po úrove  -0,400 m, provede se bedn ní po obvodu objektu, armování a betonáž ŽB 

základové desky o mocnosti 250 mm. [16] 

 Hydroizolaci proti zemní vlhkosti tvo í dv  vrstvy modifikovaného asfaltového SBS 

pásu Mamut S4P o tlouš ce 4 mm. Na základovou desku, opat enou asfaltovou penetrací 

budou tyto pásy celoplošn  nataveny. Po provedení svislých nosných konstrukcí a vyzdívky 

obvodového zdiva bude toto zdivo v oblasti soklu, tedy do úrovn  +0,300 m opat eno 

cementovou maltou tlouš ky 10 mm (pro vytvo ení rovného podkladu) a asfaltovou 

penetrací. Napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude realizováno zp tným spojem. 

Svislá hydroizolace se celoplošn  nataví k penetrovanému podkladu. [6] 

 Hydroizolace ŽB vany dojezd  výtah  bude realizována vložením prefabrikované 

hydroizola ní vany z žárov  pozinkované oceli o tlouš ce plechu 8 mm, která bude mít v 

horní ásti p íruby se šrouby pro umožn ní napojení a stáhnutí hydroizolace. V míst
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napojení hydroizolace bude ocelová vana opat ena asfaltovou penetrací, aby na ni bylo 

možno natavit asfaltový pás. 

• Svislé nosné a nenosné konstrukce 

 Nosnou konstrukci stavby tvo í monolitický ŽB skelet z betonu t ídy C25/30 se 

sloupy o rozm rech 400x400 mm. V každém podlaží jsou sloupy v úrovni stropu spojeny ŽB 

pr vlaky z betonu t ídy C25/30 o ší ce 400 mm a výšce 350 mm. Pr vlaky vedou v osách I-

VII a dále po obvodu budovy, kde obstarávají ztužení objektu v horizontálním sm ru. Jako 

ztužidlo fungují dv  monolitické ŽB st ny z betonu t ídy C25/30 monoliticky spojené s 

výtahovou šachtou v prostoru ohrani eném osami III-IV a E-F. Tyto monolitické st ny jsou 

na výšku celého podlaží a jejich ší ka je vždy na celé pole mezi sloupy, se kterými je 

monoliticky spojena, tlouš ka t chto monolitických st n je 200 mm. V prostoru druhé 

výtahové šachty je tato šachta monoliticky spojena se ztužující st nou pouze v 1.NP mezi 

sloupy III-B a III-C, tlouš ka st ny je 200 mm. V dalších podlažích je tato výtahová šachta 

monoliticky spojována s p ilehlými sloupy pouze pomocí pr vlak . Konstruk ní výška 

každého podlaží je 3 800 mm. [16] 

 Výpl ové zdivo ŽB rám  je po obvodu stavby tvo eno tvarovkami Porotherm 24 

Profi Dryfix, zd nými na PUR p nu, tlouš ka zdi je 240 mm, p eklady nad okenními a 

dve ními otvory v obvodovém zdivu jsou tvo eny bu  p ímo ŽB nosným pr vlakem, jak je 

tomu v p ípad  prosklených fasádních st n, nebo systémovými p eklady Porotherm KP 7. [4] 

 Obvodové výpl ové zdivo z vn jší strany lícuje s nosným ŽB rámem, na tuto 

obvodovou konstrukci bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS Baumit Open, 

který je složen (ve sm ru od interiéru) z lepící st rky Baumit open Contact tlouš ky 10 mm, 

izolantu z minerálních vláken Isover NF 333 tlouš ky 150 mm, podkladní vrstvy s armovací 

sí kou Baumit open Contact tlouš ky 5 mm a finální tenkovrstvé silikon-silikátové 

probarvené omítky tlouš ky 5 mm. Obvodový pláš  v soklové ásti (do úrovn  +0,300 m) 

bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS Baumit, který je složen (ve sm ru 

od interéru) z lepící st rky Baumit BituFix 2K tlouš ky 10 mm, XPS Austrotherm Top P GK 

tlouš ky 100 mm, podkladní vrstvy s armovací sí kou Baumit Star Contact tlouš ky 0,5 mm 

a finální mozaikové omítky Baumit Mosaik Top tlouš ky 5 mm. [7], [8]
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 Vnit ní nenosné p í ky jsou tvo eny tvarovkami Porotherm 14 Profi Dryfix, které 

jsou zd ny na PUR p nu, tlouš ka p í ek je 140 mm, p eklady nad dve ními otvory v t chto 

p í kách jsou tvo eny systémovými p eklady Porotherm KP 14,5. [4] 

 Dalším druhem vnit ních p í ek jsou sendvi ové sádrokartonové p í ky. Jsou složeny 

z nosného roštu ze svislých profil  R-CW a vodorovných profil  R-UW. Prostor roštu je 

vypln n minerální vatou o tlouš ce 60 mm a oplášt n z každé strany deskou Rigips RB(A) 

tlouš ky 12,5 mm, celková tlouš ka p í ky je 100 mm. P edst ny pro vedení instalací jsou 

oplášt ny sádrokartonovými deskami Rigips RB(A) na nosném ocelovém roštu z profil  R-

CW a R-UW. [9] 

 Vnit ní vstupy do prodejen a do restaurace jsou tvo eny posuvnými automatickými 

dve mi zasazenými v prosklené p í ce, která je na celou sv tlou ší ku a výšku nosného ŽB 

rámu. Tato p í ka má hliníkový rám. Tyto prosklené p í ky v etn  prosklených fasád jsou 

kompletizovanou dodávkou. 

  

• Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny prefabrikovanými stropními panely z 

p edpjatého betonu Spiroll PPD 219 o tlouš ce 200 mm, spolup sobení t chto stropních 

panel  je realizováno spojením t chto panel  mezi sebou betonovou zálivkovou s vloženou 

betoná skou výztuží. Tato výztuž je vyvedena a svázána s výztuží ŽB v nce. Panely jsou 

ukládány na monolitické pr vlaky, pop ípad  na monolitickou st nu ztužujícího jádra, do 

maltového lože tl.10mm, takto sestavený strop je zmonolitn n stropním ŽB v ncem z betonu 

t ídy C25/30, aby p sobil jako jednolitá stropní deska. [10] 

• Schodišt , žeb íky, rampy, plošiny a zábradlí 

 Vertikální komunikaci mezi podlažími zajiš ují dv  schodišt , z toho první, hlavní, je 

t íramenné a druhé je dvojramenné. 

  

 Hlavní schodišt  pro ve ejnost je t íramenné, v prvním rameni je 10 stup  o výšce 

158 mm a ší ce 313 mm, ve druhém rameni je 5 stup  o výšce 158 mm a ší ce 313 mm a ve 

t etím rameni je 9 stup  o výšce 158 mm a ší ce 313 mm, sv tlá ší ka schodiš ového 
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ramene je 1 400 mm. Materiál schodišt  je žárov  pozinkovaná ocel s finální úpravou 

komaxitovým nást ikem v barv  RAL 7022. Nosnou konstrukci schodišt  po bocích tvo í 

svislé ocelové sloupy z trub o pr m ru 200 mm, které jsou spojeny v ásti druhého ramene 

ocelovou troubou o pr m ru 200 mm, která vynáší mezipodesty a druhé rameno. K t mto 

troubám jsou p iva eny trouby o pr m ru 200 mm, které vynášejí první a t etí rameno. V 

míst  podest jsou trouby kotveny do stropní vým ny tvo ené dv ma ocelovými válcovanými 

profily U 200 sva enými "do krabice". Schodiš ové stupn  jsou provedeny ze stejného 

materiálu jako nosné trouby a jsou k t mto troubám p iva eny. Nášlapnou vrstvu 

schodiš ových stup  a mezipodest tvo í teracové dlaždice v barevném provedení podle 

návrhu interiérového architekta. Celé schodišt  je kompletizovanou dodávkou.  

 Vedlejší schodišt  pro personál je ocelové dvouramenné, v každém rameni je 11 

stup  o výšce 173 mm a ší ce 250 mm. Sv tlá ší ka schodiš ového ramene je 1 050 mm. 

Materiál schodišt  je žárov  pozinkovaná ocel s finální úpravou komaxitovým nást ikem v 

barv  RAL 7022. Nosnou konstrukci schodišt  tvo í ocelové trouby pr m ru 200 mm, které 

jsou v míst  podest kotveny do stropní vým ny z ocelového válcovaného profilu UPE 240, v 

míst  mezipodesty jsou trouby kotveny do ŽB monolitické ztužující st ny. Stupn  i 

mezipodesty schodišt  mají nášlapnou vrstvu tvo enou ocelovými plechy s protiskluznými 

prolisy. Celé schodišt  je kompletizovanou dodávkou. 

 Kotvení schodiš  ke stropním konstrukcím je pomocí šroubovaných dilata ních spoj

p es pryžovou podložku, aby nedocházelo k ší ení kro ejového hluku a vibrací do okolních 

konstrukcí a zárove  byla ocelové konstrukci schodišt  umožn na dilatace vlivem tepelné 

roztažnosti materiálu. 

 Žeb ík, který umož uje p ístup pro údržbu ze st echy nad 3.NP na st echu nad 2.NP 

je kotven do obvodové zdi pomocí ocelových ploten o rozm ru 200x200 mm, je z 

pozinkované oceli, opat en komaxitovým nást ikem v barv  RAL 7022, ší ka stupnic žeb íku 

je 550 mm a svislá rozte  stupnic je 400 mm, pr m r madel je 50 mm. 

 P ístupové rampy pro vozí ká e jsou ve sklonu 1:12 a po bocích ramp je obruba z 

prefabrikovaných betonových obrubník  ší ky 100 mm a výšky 100 mm. [15] 
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 Všechna schodiš ová zábradlí jsou z lešt né nerezav jící oceli a mají výšku madla 

1000 mm, pr m r madla je 50 mm. Madla jsou vynášena sloupky o pr m ru 40 mm. 

Horizontální výpl  zábradlí tvo í trojice ty í o pr m ru 20 mm, ke kterým je kotvena 

pr hledná deska z polypropylenu, která tvo í celoplošnou výpl  zábradlí. 

  Ochranné zábradlí na atice nad 2.NP je navrženo z d vodu zabrán ní pádu 

pracovník  údržby. Toto zábradlí je ze žárov  pozinkované oceli opat ené komaxitovým 

nást ikem v barv  RAL 7022. Zábradlí je tvo eno sloupky o pr m ru 50 mm, které jsou 

kotveny o vnit ní strany atiky pomocí ocelových ploten o rozm rech 200x200 mm. Pr m r 

madla zábradlí je 50 mm, horizontální výpl  zábradlí tvo í dvojice ty í o pr m ru 20 mm. 

Madlo i výpl  zábradlí jsou dilatovány po délkách 4 m. Madlo zábradlí je ve výšce 1100 mm 

nad nejvyšší hranou st ešního plášt  (úrove  +9,030 m).  

• St ešní konstrukce 

 St echa nad 2.NP je jednopláš ová s odvodn ním dovnit  dispozice. Nosnou 

konstrukci této st echy tvo í stropní konstrukce z p edpjatých panel  Spiroll PPD 219 

tlouš ky 200 mm. Na tuto stropní konstrukci je proveden penetra ní asfaltový nát r, 

parozábrana z celoplošn  nataveného modifikovaného asfaltového SBS pásu s hliníkovou 

vložkou Mamut Vap Alu tlouš ky 4 mm, tepelnou izolaci tvo í rovné desky EPS 150 S 

Stabil tlouš ky 180 mm a spádové klíny z EPS 150 S Stabil tlouš ky 20-300 mm a 

hydroizola ní vrstvu tvo í PVC fólie Flagon SR 150 tlouš ky 1,5 mm, která je mechanicky 

kotvená v míst  p esah  a v t chto p esazích horkovzdušn  sva ena. Mezi PVC fólií a EPS 

musí být vložena geotextílie 300 g/m2, aby nedocházelo k degradaci materiálu. Na této st eše 

jsou dv  zateplené gravita ní vpusti pr m ru 125 mm s ochranným košem opat ené 

manžetou z PVC fólie. Atika je zd ná z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix na PUR p nu, v 

horní ásti atiky je atikový ŽB v nec z betonu t ídy C25/30. Celková výška atiky v etn

oplechování je v úrovni +8,230 m. Atika je z vnit ní strany zateplena mechanicky kotvenými 

deskami EPS 100 S Stabil tlouš ky 60 mm, z vn jší strany je zateplena kontaktním fasádním 

zateplením ETICS. Vrchol atiky je zateplen spádovým klínem EPS 100 S Stabil tlouš ky 30-

45 mm a ší ky 300 mm. Na tento spádový klín je položena OSB deska tlouš ky 18 mm, která 

je mechanicky kotvena do ŽB atikového v nce. Do této desky je pak kotveno oplechování 

atiky. St ešní hydroizolace je vyvedena až pod oplechování atiky. U napojení na svislou 

zateplenou st nu ustupujícího 3.NP je hydroizola ní fólie vyvedena do výšky atiky, 
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horkovzdušn  nava ena na poplastovanou lištu, která je kotvena do st ny ustupující ásti 

3.NP, v této ásti je st na zateplena deskami EPS 100 S Stabil tlouš ky 120 mm. V úrovni 

Atiky je na této st n  zakládací profil pro ETICS, od kterého pokra uje kontaktní zateplení 

obvodové st ny jako na zbytku objektu. [4],[6],[10] 

  

 St echa nad 3.NP je jednopláš ová s odvodn ním dovnit  dispozice. Nosnou 

konstrukci této st echy tvo í stropní konstrukce z p edpjatých panel  Spiroll PPD 219 

tlouš ky 200 mm. Na tuto stropní konstrukci je proveden penetra ní asfaltový nát r, 

parozábrana z celoplošn  nataveného modifikovaného asfaltového SBS pásu s hliníkovou 

vložkou Mamut Vap Alu tlouš ky 4 mm. Tepelnou izolaci tvo í rovné desky EPS 150 S 

Stabil tlouš ky 180 mm a spádové klíny z EPS 100 S Stabil tlouš ky 20-230 mm. 

Hydroizola ní vrstvu tvo í PVC fólie Flagon SR 150 tlouš ky 1,5 mm, která je mechanicky 

kotvena v míst  p esah  a v t chto p esazích je horkovzdušn  sva ena. Mezi PVC fólií a EPS 

musí být vložena geotextilie 300 g/m2, aby nedocházelo k degradaci materiálu. Na této st eše 

jsou ty i zateplené vpusti o pr m ru 125 mm s ochranným košem opat ené manžetou z PVC 

fólie.. Atika je zd ná z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix na PUR p nu, v horní ásti atiky je 

atikový ŽB v nec z betonu t ídy C25/30. Celková výška atiky v etn  oplechování je v úrovni 

+12,280 m. Atika je z vnit ní strany zateplena mechanicky kotvenými deskami EPS 100 S 

Stabil tlouš ky 60 mm, z vn jší strany je zateplena kontaktním fasádním zateplením ETICS. 

Vrchol atiky je zateplen spádovým klínem EPS 100 S Stabil tlouš ky 30-45 mm a ší ky 300 

mm. Na tento spádový klín je položena OSB deska tlouš ky 18 mm, která je mechanicky 

kotvena do ŽB atikového v nce. Do této desky je pak kotveno oplechování atiky. St ešní 

hydroizolace je vyvedena až pod oplechování atiky. Na této st eše se nachází výlez na 

st echu o sv tlých rozm rech 800x1200 mm se zateplenou podsadou, který je 

kompletizovanou dodávkou. Dále se zde nachází komínky odv trání kanalizace, komínky 

vývodu vzduchotechniky s nerezovou odv trávací hlavicí a vývod komínového t lesa. Hlava 

komínového pr duchu je v úrovni +13,280 m, tedy 1000 mm nad nejvyšší konstrukcí 

st echy, kterou je atika. Dalším z prvk  na st eše jsou solární kolektory pro oh ev teplé 

užitkové vody v etn  tvarovek pro prostup hadic st ešním plášt m. Na st eše 3.NP se také 

nachází bezpe nostní záchytný systém tvo ený kotevními body a nerezovým lanem a jímací 

sí  hromosvodu. [4],[6],[10] 

 Ob  st echy jsou nepochozí, ale pro pot eby údržby st ešních prvk  je zde navržen 

chodník z pochozí PVC fólie Flagon Walkway tlouš ky 1,8 mm, která je horkovzdušn
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nava ena na hlavní hydroizola ní fólii. Tato fólie má barvu tmav  šedou a je provedena v 

protiskluzné úprav . V míst  žeb íku na st eše nad 2.NP je betonová dlažba na rektifika ních 

ter ích o p dorysném rozm ru 1200x1200 mm, která má zabránit mechanickému poškození 

st ešního souvrství p i necitlivém pohybu pracovník  údržby po žeb íku. [6] 

  

 Skladby st ešních pláš : 

  

 St ešní pláš  S13:  

  PVC fólie Flagon SR 150 1,5 mm 

  Geotextilie 300 g/m2 2 mm 

  EPS 150S Stabil spád. kl. 20-300 mm 

  EPS 150S Stabil 180 mm 

  Parozábrana Mamut Vap Alu 4 mm 

  Strop Spiroll PPD 219 200 mm 

 St ešní pláš  S14:  

  PVC fólie Flagon SR 150 1,5 mm 

  Geotextilie 300 g/m2 2 mm 

  EPS 150S Stabil spád. kl. 20-230 mm 

  EPS 150S Stabil 180 mm 

  Parozábrana Mamut Vap Alu 4 mm 

  Strop Spiroll PPD 219 200 mm 

• Výtahy 

 Pro vertikální dopravu jsou použity dva výtahy s automatickými dve mi a s 

hydraulickým pohonem typu OHAV 630 s nosností 630 kg, sv tlá ší ka dve í 800 mm, sv tlá 

výška dve í 2 000 mm, rozm ry kabiny jsou 1 150x1 400 mm, výška 2 150 mm. Výtahy, 

v etn  dve í v jednotlivých podlažích jsou kompletizovanou dodávkou. Strojovny výtah  se 

nacházejí ve 3.NP vedle výtahových šachet. Tabulka požadovaných rozm r  výtahové 

šachty a strojovny výtahu je sou ástí p ílohy této diplomové práce. [11] 
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• Úpravy povrch  vnit ních a vn jších 

 Keramické zdivo v interiéru bude opat eno dvouvrstvou vápenocementovou jádrovou 

omítkou štukovanou, hlazenou plstí. Veškeré betonové povrchy se opat í st rkovou omítkou. 

Tyto povrchy je nutno opat it ot ru vzdorným nát rem v odstínech dle návrhu interiérového 

architekta. P ed provád ním omítek je pot eba vyztužit všechny rohy, kouty a styky p í ek, 

ŽB sloup , pr vlak  a stropu, dále také rozhraní materiál  v ploše. Toto vyztužení se 

provede výztužnou sklotextilní sí ovinou. Veškeré rohy budou opat eny plastovými 

omítníky. P i provád ní je nutno dbát pokyn  výrobce omítkových systém . 

  

 V místnostech sociálního zázemí, kuchyn  a skladu potravin a nápoj  je navržen 

keramický obklad do výšky 2 200 mm, který bude lepen cementovým lepícím tmelem k 

podkladu, v ostatních místnostech jsou navrženy soklíky dle materiálu nášlapné vrstvy, tedy 

keramický, nebo PVC soklík. Keramické obklady a soklíky budou ukon eny plastovými 

lištami. 

 Ve v tšin  místností objektu jsou navrženy celoplošné plovoucí podhledy ze 

sádrokartonových desek s voln  položenou minerální akustickou izolací, tyto desky jsou 

upevn ny na rastru z ocelových profil  UW zav šených za stropní konstrukci pomocí 

nerezových táhel. Sv tlé výšky místností s podhledy jsou 3 000 mm, pop ípad  3 100 mm. 

Na chodbách a únikových cestách musí mít tento podhled požární odolnost REI 45 min, 

v etn  revizních dví ek. [9] 

 Vn jší úpravu povrchu v úrovni soklu, tedy do úrovn  +0,300, tvo í kontaktní 

zateplovací systém ETICS Baumit, který je složen (ve sm ru od interéru) z lepící st rky 

Baumit BituFix 2K tlouš ky 10 mm, XPS Austrotherm Top P GK tlouš ky 100 mm, 

podkladní vrstvy s armovací sí kou Baumit Star Contact tlouš ky 0,5 mm a finální 

mozaikové omítky Baumit Mosaik Top tlouš ky 5 mm v odstínu M 111. [7], [8] 

  

 V úrovni obvodového plášt . tedy v úrovni od +0,300 výš je proveden kontaktní 

zateplovací systém ETICS Baumit Open, který je složen (ve sm ru od interiéru) z lepící 

st rky Baumit open Contact tlouš ky 10 mm, izolantu z minerálních vláken Isover NF 333 

tlouš ky 150 mm, podkladní vrstvy s armovací sí kou Baumit open Contact tlouš ky 5 mm a 
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finální tenkovrstvé silikon-silikátové probarvené omítky tlouš ky 5 mm v odstínech RAL 

9010, nebo RAL 7022. [7], [8] 

  

• Podlahy 

 Navržené podlahy jsou vícevrstvé, zateplené, s roznášecí vrstvou z betonu t ídy 

C16/20. Nášlapné vrstvy jsou z keramické dlažby, povlakové PVC podlahové krytiny, 

betonové mazaniny, nebo z PVC lamelové skládané krytiny v povrchových úpravách dle 

návrhu interiérového architekta. 

 Skladby podlah: 

 S1 Podlaha 1.NP:  

  Keramická dlažba 8 mm 

  Lepící a hydroizola ní st rka 2 mm 

  Betonová mazanina C16/20 60 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 150 S Stabil 80 mm 

  Mamut S4P 2x4 mm 

  Asfaltová penetrace  

  ŽB základová deska 250mm 

 S2 Podlaha 1.NP sklady:  

  PVC podlahová krytina 4 mm 

  Lepící st rka 2 mm 

  Betonová mazanina C16/20 64 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 100S Stabil 80 mm 

  Mamut S4P 2x4 mm 

  Asfaltová penetrace  

  ŽB základová deska 250 mm 

 S3 Podlaha výtahové šachty: 

  Betonová mazanina C16/20 100 mm 
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  Ocelová hydroizola ní vana 8 mm 

  ŽB vana C25/30 300 mm 

  Podkladní beton C25/30 100 mm 

   

 S4 Podlaha 2.NP a 3.NP:  

  Keramická dlažba 8 mm 

  Lepící a hydroizola ní st rka 2 mm 

  Betonová mazanina C16/20 60 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 100S Stabil 80 mm 

  Stropní panel Spiroll 200 mm 

  Omítka Porotherm universal 10 mm 

   

 S5 Podlaha 2.NP a 3.NP sklady:  

  PVC podlahová krytina 4 mm 

  Lepící a hydroizola ní st rka 2 mm 

  Betonová mazanina C16/20 64 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 100S Stabil 80 mm 

  Stropní panel Spiroll 200 mm 

  Omítka Porotherm universal 10 mm 

   

 S6 Podlaha 3.NP restaurace:  

  PVC skládaná lamelová podlaha 12 mm 

  Akustická izolace Miralon 3 mm 

  Vyrovnávací nivela ní st rka 5 mm 

  Betonová mazanina C16/20 50 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 100S Stabil 80 mm 

  Stropní panel Spiroll 200 mm 

  Omítka Porotherm universal 10 mm 

 S7 Podlaha strojovny výtahu: 

  Keramická dlažba 8 mm 
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  (v míst  uložení hydraulického erpadla je keramická dlažba 

  nahrazena pryžovou antivibra ní rohoží) 

  Lepící a hydroizola ní st rka 2 mm 

  Betonová mazanina C16/20 60 mm 

  Separa ní PE fólie 0,2 mm 

  EPS 100S Stabil 80 mm 

  Stropní panel Spiroll 200 mm 

  Omítka Porotherm universal 10 mm 

• Vnit ní a vn jší výpln  otvor

 Vnit ní výpln  otvor  jsou dvouk ídlé a jednok ídlé d ev né dve e, zasazené do 

ocelových lisovaných zárubní bez prah , dve e jsou na spodní stran  opat eny kartá ovou 

lištou, která zabra uje tvorb  pr vanu. Další výplní vnit ních tvor  jsou prosklené p í ky v 

hliníkovém rámu s automatickými posuvnými dve mi. Automatické posuvné dve e v celém 

objektu musí umož ovat manuální otev ení v p ípad  výpadku proudu. 

 Okna objektu jsou navržena s plastovým p tikomorovým rámem, barva rámu šedá 

RAL 7022 se zasklením izola ním trojsklem, sou initel prostupu tepla okna U=1,0 W/m2K. 

[12] 

  

 Prosklené fasády objektu, v etn  prosklených dve í vstup  jsou navrženy s 

hliníkovým t íkomorovým rámem s izola ním trojsklem, sou initel prostupu tepla okna 

U=1,0 W/m2K, barva rámu je šedá RAL 7022. Tyto prosklené fasády jsou opat eny 

venkovními hliníkovými žaluziemi s elektrickým pohonem a ovládáním z dané místnosti, 

venkovní žaluzie je možno ovládat i manuáln . [12] 

 Vstupní dvouk ídlé dve e u vstupu do provozní ásti budovy jsou plastové, barva 

šedá RAL 7022, sou initel prostupu tepla U=0,8 W/m2K. [12] 

  

 Jednotlivé rozm ry výplní otvor  jsou detailn  popsány ve výpisu výplní otvor , 

který je sou ástí p ílohy této diplomové práce. 
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• Konstrukce záme nické 

 Všechna schodiš ová zábradlí jsou z lešt né nerezav jící oceli a mají výšku madla 

1000 mm, pr m r madla je 50 mm. Madla jsou vynášena sloupky o pr m ru 40 mm. 

Horizontální výpl  zábradlí tvo í trojice ty í o pr m ru 20 mm, ke kterým je kotvena 

pr hledná deska z polypropylenu, která tvo í plnoplošnou výpl  zábradlí. 

 Žeb ík, který umož uje p ístup pracovník  údržby ze st echy nad 3.NP na st echu 

nad 2.NP je kotven do obvodové zdi pomocí ocelových ploten o rozm ru 200x200 mm, je z 

pozinkované oceli, opat en práškovým nást ikem v barv  RAL 7022, ší ka stupnic žeb íku je 

550 mm a svislá rozte  stupnic je 400 mm, pr m r madel je 50 mm. 

 Ochranné zábradlí na atice nad 2.NP je ze žárov  pozinkované oceli opat ené 

komaxitovým nást ikem v barv  RAL 7022. Zábradlí je tvo eno sloupky o pr m ru 50 mm, 

které jsou kotveny o vnit ní strany atiky pomocí ocelových ploten o rozm rech 200x200 mm. 

Pr m r madla zábradlí je 50 mm, horizontální výpl  zábradlí tvo í dvojice ty í o pr m ru 20 

mm. Madlo i výpl  zábradlí jsou dilatovány po délkách 4 m v poli mezi sloupky. Madlo 

zábradlí je ve výšce 1100 mm nad nejvyšší hranou st ešního plášt  (úrove  +9,030 m).  

 Záchytný systém na st eše nad 3.NP je tvo en kotevními body ze žárov  pozinkované 

oceli. Pr m r trubky kotevního bodu je 40 mm, délka je 600 mm, na spodní stran  je 

p iva ena k ocelové plotn  o rozm rech 300x300 mm, pomocí této plotny je kotvena šrouby 

ke stropní konstrukci. Na vrchní stran  kotevního bodu je p iva eno oko o pr m ru 80 mm z 

kulatiny o pr m ru 12 mm. Toto oko slouží pro provle ení záchytného nerezového lana o 

pr m ru 3 mm, nebo pro uchycení karabiny bezpe nostního postroje pro práci ve výškách. 

Záchytný systém je umíst n p i obvodu st echy a slouží k zabezpe ení pracovník  údržby 

p ed pádem z výšky. [13] 

  

 Jednotlivé záme nické konstrukce jsou blíže specifikovány ve výpisu záme nických 

výrobk , který je sou ástí p ílohy této diplomové práce. 
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• Konstrukce truhlá ské 

 Jedná se o okenní interiérové plastové parapety, které mají ší ku 220 mm a jsou 

dodávány spole n  s okny. Povrchová úprava parapet  bude podle návrhu interiérového 

architekta. 

• Konstrukce klempí ské 

 Vn jší parapety a oplechování atik jsou provedeny ze žárov  pozinkovaného plechu 

tlouš ky 0,7 mm a jsou opat eny komaxitovým nást ikem v barv  RAL 7022. Klempí ské 

prvky pro st ešní hydroizolaci z PVC fólie jsou z poplastovaného plechu tlouš ky 0,6 mm, 

jedná se o rohové, koutové a st nové lišty, které se kotví k podkladu a následn  se na n

horkovzdušn  nava í PVC fólie. [17] 

  

 Jednotlivé klempí ské konstrukce jsou blíže specifikovány ve výpisu klempí ských 

prvk , který je sou ástí p ílohy této diplomové práce. 

  

5) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  vyhovují platným 

vyhláškám a p edpis m se sou initeli prostupu tepla. [18] 

  

 Podlaha na terénu: Požadovaná hodnota:  U=0,45 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=0,36 W/m2.K 

  

 Obvodová st na: Požadovaná hodnota:  U=0,30 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=0,26 W/m2.K 

   

 St echa: Požadovaná hodnota:  U=0,24 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=0,17 W/m2.K 

  

 Prosklená fasáda: Požadovaná hodnota:  U=1,5 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=1,0 W/m2.K 
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 Okna: Požadovaná hodnota:  U=1,5 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=1,0 W/m2.K 

 Vstupní dve e: Požadovaná hodnota:  U=1,7 W/m2.K 

  Výsledná hodnota: U=0,8 W/m2.K 

b) Výkresová ást 

 Výkresová ást k architektonicko- stavebnímu ešení je sou ástí p ílohy této 

diplomové práce. 

c) Dokumenty podrobností  

 Dokumenty podrobností jsou sou ástí p ílohy této diplomové práce 

D.1.2. Stavebn  konstruk ní ešení  

a) Technická zpráva 

• Základy 

 P ed provád ním základových konstrukcí bude základová spára p evzata technickým 

dozorem investora. Základy objektu jsou tvo eny monolitickými patkami z prostého betonu 

t ídy C25/30 o p dorysných rozm rech 1 000x1 000 mm a výšce 500 mm u patek pod 

základovým roštem. Osam lé patky uvnit  dispozice budou monolitické z prostého betonu 

t ídy C25/30 o p dorysných rozm rech 1 400x1 400 mm a výšce 500 mm. Dno základové 

vany dojezdu výtahu je navrženo z ŽB t ídy C25/30 o mocnosti 300 mm, toto dno bude 

vybetonováno na podkladní desku z prostého betonu t ídy C25/30 o mocnosti 100 mm. Na 

takto provedené základové patky a desky dojezd  výtah  se provede ŽB základový rošt o 

pr ezu 400x850 mm a st ny ŽB vany dojezd  výtah  o tlouš ce 200 mm. ŽB rošt a ŽB 
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vana jsou z betonu t ídy C25/30. Do vnit ní strany dispozice se naveze zemina z výkopku, 

zhutní se po vrstvách o mocnosti 300 mm až po úrove  -0,400 m, v této úrovni bude 

provedena základová deska o mocnosti 250 mm. [16] 

• Svislé nosné konstrukce 

 Nosnou konstrukci stavby tvo í monolitický ŽB skelet z betonu t ídy C25/30 se 

sloupy o rozm rech 400x400 mm. V každém podlaží jsou sloupy v úrovni stropu spojeny ŽB 

pr vlaky z betonu t ídy C25/30 o ší ce 400 mm a výšce 350 mm. Pr vlaky vedou v osách I.-

VII. a dále po obvodu budovy, kde obstarávají ztužení objektu v horizontálním sm ru. Jako 

ztužidlo fungují dv  monolitické ŽB st ny z betonu t ídy C25/30, monoliticky spojené s 

výtahovou šachtou v prostoru ohrani eném osami III-IV a E-F. Tyto monolitické st ny jsou 

na výšku celého podlaží a jejich ší ka je vždy na celé pole mezi sloupy, se kterými je 

monoliticky spojena, tlouš ka t chto monolitických st n je 200 mm. V prostoru druhé 

výtahové šachty je tato šachta monoliticky spojena se ztužující st nou pouze v 1.NP mezi 

sloupy III-B a III-C, tlouš ka st ny je 200 mm. V dalších podlažích je tato výtahová šachta 

monoliticky spojována s p ilehlými sloupy pouze pomocí pr vlak . Konstruk ní výška 

každého podlaží je 3 800 mm. [16] 

• Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce jsou v každém podlaží tvo eny prefabrikovanými 

stropními panely z p edpjatého betonu Spiroll PPD 219 o tlouš ce 200 mm, spolup sobení 

t chto stropních panel  je realizováno spojením t chto panel  mezi sebou betonovou 

zálivkovou s vloženou betoná skou výztuží. Tato výztuž je vyvedena a svázána s výztuží ŽB 

v nce. Panely jsou ukládány na monolitické pr vlaky, pop ípad  na monolitickou st nu 

ztužujícího jádra, do maltového lože tlouš ky 10 mm, takto sestavený strop je zmonolitn n 

stropním ŽB v ncem z betonu t ídy C25/30, aby p sobil jako jednolitá stropní deska. Tento 

ŽB v nec je spojen i s dobetonávkami ve stropní ploše. [10] 

• Schodišt , žeb íky, rampy, plošiny a zábradlí 

 Hlavní schodišt  je t íramenné, v prvním rameni je 10 stup  o výšce 158 mm a ší ce 

313 mm, ve druhém rameni je 5 stup  o výšce 158 mm a ší ce 313 mm a ve t etím rameni 
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je 9 stup  o výšce 158 mm a ší ce 313 mm, sv tlá ší ka schodiš ového ramene je 1 400 

mm. Materiál schodišt  je žárov  pozinkovaná ocel s finální úpravou komaxitovým 

nást ikem v barv  RAL 7022. Nosnou konstrukci schodišt  po bocích tvo í svislé ocelové 

sloupy z trub o pr m ru 200 mm, které jsou spojeny v ásti druhého ramene ocelovou 

troubou o pr m ru 200 mm, která vynáší mezipodesty a druhé rameno. K t mto troubám 

jsou p iva eny trouby o pr m ru 200 mm, které vynášejí první a t etí rameno. V míst  podest 

jsou trouby kotveny do stropní vým ny tvo ené dv ma ocelovými válcovanými profily U 

200 sva enými "do krabice". Schodiš ové stupn  jsou provedeny ze stejného materiálu jako 

nosné trouby a jsou k t mto troubám p iva eny a opat eny stejnou povrchovou úpravou.  

 Vedlejší schodišt  je dvouramenné, v každém rameni je 11 stup  o výšce 173 mm a 

ší ce 250 mm. Sv tlá ší ka schodiš ového ramene je 1 050 mm. Materiál schodišt  je žárov

pozinkovaná ocel s finální úpravou komaxitovým nást ikem v barv  RAL 7022. Nosnou 

konstrukci schodišt  tvo í ocelové trouby pr m ru 200 mm, které jsou v míst  podest 

kotveny do stropní vým ny z ocelového válcovaného profilu UPE 240, v míst  mezipodesty 

jsou trouby kotveny do ŽB monolitické ztužující st ny. Stupn  i mezipodesty schodišt  mají 

nášlapnou vrstvu tvo enou ocelovými plechy s protiskluznými prolisy.  

 Kotvení schodiš  ke stropním konstrukcím je pomocí šroubovaných dilata ních spoj

p es pryžovou podložku, aby nedocházelo k ší ení kro ejového hluku a vibrací do okolních 

konstrukcí a zárove  byla ocelové konstrukci schodišt  umožn na dilatace vlivem tepelné 

roztažnosti materiálu. 

b) Podrobný statický výpo et 

 Není p edm tem této diplomové práce. 

c) Výkresová ást 

 Výkresová ást ke stavebn  konstruk nímu ešení je sou ástí p ílohy této diplomové 

práce. 



42

D.1.3. Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem této diplomové práce. 

  

D.1.4. Technika prost edí staveb 

 Není p edm tem této diplomové práce. 

D.2. Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není p edm tem této diplomové práce. 

E. DOKLADOVÁ ÁST 

Není p edm tem této diplomové práce. 
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3. ZÁV R 

Ú elem této práce bylo vypracovat projekt pro realizaci stavby. Je to obsáhlá 

problematika, kdy je pot eba skloubit všechny estetické, statické, konstruk ní, tepeln

technické a funk ní požadavky tak, aby mohlo vzniknout nákupní st edisko, které bude 

výborn  sloužit svému ú elu a bude vytvá et kvalitní vnit ní prost edí jak pro osoby, které 

zde budou pracovat, tak i pro zákazníky daných obchod  a návšt vníky restaurace. Na každý 

prvek této stavby jsou kladeny vysoké nároky z hlediska jakosti použitých materiál  a 

zvolené technologie provád ní. 

Tato diplomová práce m la za úkol zpracovat celou problematiku dané stavby tak, 

aby byla srozumitelná a použitelná pro budoucí realizaci, p i níž obvykle vznikají r zná 

nedorozum ní mezi dodavatelem, projektantem a investorem. Práv  srozumitelný a detailn

zpracovaný projekt pro provád ní stavby má zahrnovat všechny požadavky ze strany 

investora, požadavky platné legislativy a norem a v neposlední ad  také požadavky na 

zvolenou technologii provád ní, aby došlo k maximální eliminaci t chto nedorozum ní. 

Tento úkol p ipadá práv  projektantovi, který tvo í spojovací lánek mezi investorem a 

dodavatelem. 
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