
 - 1 - 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Návrh polyfunkčního domu na ul. Vysokomýtská, Choceň 
Multifunctional house in the Vysokomýtská street, Choceň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:        Veronika Mrázková 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Karel Malík 
 
 

Ostrava 2010 
 

 



 - 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce Ing. Karla Malíka a uvedla jsem všechny použité podklady a 

literaturu.  

 

V Ostravě dne  3. 5. 2010                                  …………………………………                        

                             Veronika Mrázková 

 



 - 3 -  

Prohlašuji, že 
 
 

• byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 

má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/19987 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 
 
 
 
V Ostravě dne  3. 5. 2010                                  …………………………………                        

                             Veronika Mrázková 

 
 
 

 

 

 

 

 



 - 4 -  

Anotace bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu, řešení technické a dopravní 

infrastruktury a bezbariérového užívání v průmyslové zóně, na okraji města Choceň, ve směru 

na Vysoké Mýto. Za tímto účelem byl proveden rozbor problematiky současného stavu lokality 

na základě shromážděných poznatků a potřeb území. Celý návrh byl vytvořen s ohledem na 

budoucí rozvoj území. Bakalářská práce je vypracována v rozsahu architektonicko-urbanistické 

studie. Důraz byl kladen na přirozené začlenění objektu do dané lokality, dále na snadnou 

dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a vyřešení potřeb obyvatel 

Chocně a nejbližšího okolí. 
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Annotation of thesis 

 

Subject of this thesis is to design a multifunctional building, technical solutions and an 

accessible transport infrastructure and use in an industrial zone on the outskirts Choceň, in the 

direction of Vysoke Myto. For this purpose, was analyzed at the current state of the area based 

on the collected knowledge and needs of the territory. The entire proposal was created with 

respect to future land development. Bachelor's thesis is prepared in the range of architectural 

and urban studies. The emphasis was on building a natural integration into the site, the ease of 

accessibility for persons with limited mobility or orientation, and solve the needs of people 

focus on the case and its surroundings. 

 

V. Mrázková, Multifunctional house in the Vysokomýtská street, Choceň, 34 pages 

VŠB-Technical University of Ostrava, faculty of civil engineering, department of urban 

engineering, 2010. 

Thesis supervisor Ing. Karel Malík. 
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Seznam použitého značení 

 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

DR  Realizační dokumentace 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

CHÚC-A Chráněná úniková cesta typu A 

IS  Inženýrské sítě 

MJ  Měrná jednotka 

NN  Nízké napětí 

NÚC  Nucená úniková cesta 

PE  Polyetylen 

PVC  Polyvinylchlorid 

SO  Stavební objekt 

TUV  Teplá užitková voda 

ÚP  Územní plán 

VŠB  Vysoká škola báňská 

ZTP  Zdravotně tělesně postižený 

ŽB  Železobeton 
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1. Úvod 

 

V současné době je snahou, v souvislosti s postupující urbanizací území, zachovat podmínky 

trvale udržitelného stavu a možného dalšího vývoje území, což směřuje k hledání kompromisu 

mezi požadovaným komfortem lidského jedince a jeho aktivit a přijatelným životním 

prostředím. Onen kompromis je s největší pravděpodobností dosažitelný respektováním 

poznání, že dobře technicky zabezpečené území (s dobrou technickou obsluhou, území 

s úměrným technickým vybavením) je schopné si zachovat příznivé životní podmínky pro 

obyvatele sídel (měst i obcí) a současně je schopné vyloučit či alespoň minimalizovat negativní 

ekologické odpady.  

 

Z hlediska urbanistického má sídlo svou sociální, prostorovou a funkční strukturu. Stále více se 

v organismu, zejména větších sídel, uplatňují zařízení veřejného a technického vybavení. Mezi 

tyto stavby patří stavby občanského vybavení a také polyfunkční domy. Polyfunkční budovou 

lze nazvat objekt ve kterém jsou zahrnuty různé funkční složky (obchod, služby, bydlení, 

doprava v klidu, zájmová činnost a odpočinek, kultura apod.), který rovněž, více či méně, 

umožňuje stavební flexibilitu a prostorovou universalitu. Polyfunkční domy jsou významným 

oživením svého okolí a mnohé i architektonickým obohacením okolní, někdy nevzhledné 

zástavby. Domy zahrnující více funkcí se staví od nepaměti a stanou se i objekty budoucnosti. 

Nedávný vývoj v naší zemi, uměle nasměrovaný k monofunkčnosti a posléze se vracející 

k přirozeným víceúčelovým formám tomu dává za pravdu. Dnešek opět upřednostňuje 

polyfunkčnost. Při analýze nově postavených budov lze zjistit, že naprostá většina obsahuje 

více funkcí.  

 

Vzhledem k vybrané lokalitě jsem polyfunkční dům navrhla s funkcí obchodu, služeb a 

administrativy. Umístěním objektu je současně vyřešen i problém s dopravou, který v centrech 

měst vzniká. Dostatečná plocha pozemku umožňuje variabilní řešení návrhu a zajišťuje 

dostatek parkovacích míst. Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu zajímavého zadání 

a především pro vyřešení problematiky města jako jsou vzdálené nákupní možnosti a 

nedostatečné kancelářské prostory. Práci jsem vypracovala v návaznosti na absolvované 

odborné předměty a získané znalosti na fakultě stavební. 

zdroj [1,3] 
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1. 1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu, řešení technické a dopravní 

infrastruktury a bezbariérového užívání v průmyslové zóně, na okraji města Choceň, ve směru 

na Vysoké Mýto. Za tímto účelem byl proveden rozbor problematiky současného stavu lokality 

na základě shromážděných poznatků a potřeb území. Celý návrh byl vytvořen s ohledem na 

budoucí rozvoj území. Bakalářská práce je vypracována v rozsahu architektonicko-urbanistické 

studie. 

 

1. 2 Cíle bakalářské práce 

 

- Vyřešení majetkových vztahů a limit území  

- Návrh parkování pro zaměstnance a návštěvníky polyfunkčnímu domu 

- Návrh komunikací pro pěší, zeleně a mobiliáře 

- Řešení dostupnosti objektu osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. 

- Návrh polyfunkčního domu-rozšíření nákupních možností a kancelářských prostor 

- Stručné ekonomické zhodnocení návrhu 

 

1. 3 Podklady 

 

Podklady pro zpracování bakalářské práce jsou: 

- Územní plán města Choceň 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Fotodokumentace pozemku 

- Vyjádření správců dotčených sítí 

- Mapové podklady dané lokality 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Definice občanského vybavení 

 

Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel (vedle bydlení, výroby, 

rekreace, dopravy a technického vybavení. Občanská vybavenost určuje standard životní 

úrovně obyvatel a jeho životní způsob. Do občanského vybavení řadíme ty objekty, které slouží 

k periodickým potřebám obyvatel. jejich charakter a rozsah se vyvíjí s růstem a změnami 

životních potřeb obyvatel. 

zdroj [12] 

 

2.2. Členění občanského vybavení 

 

Hierarchicky občanské vybavení dělíme na: 

• základní (jsou to zařízení, které obyvatelé denně potřebují a které vyžaduje, tudíž je 

vázáno na pěší docházkovou vzdálenost - školy, školky, prodejny potravin a základního 

zboží denní potřeby, restaurační zařízení, pošta, zdravotnictví apod. 

• vyšší (jsou to zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a váže se k obytné čtvrti, 

obvodu či celému sídlu – stavby pro výchovu a školství, sport, automobilovou dopravu, 

administrativní budovy, stavby pro obchod, zdravotnictví, sociální péči, veřejné 

stravování, ubytování, kulturu, nevýrobní služby,  výrobní a opravárenské služby) 

• celoměstskou 

• oblastní či regionální 

• celostátní 

zdroj [12] 

 

2.2.1. Maloobchod 

Nákup zboží v drobném za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli. Jsou 

významným článkem v rozvoji osobní spotřeby a tedy i životní úrovně obyvatelstva. Zařízení 

maloobchodu lze členit dle rozsahu nabízeného sortimentu a dle kapacity prodejny.  

 

 

 



 - 4 -  

2.2.2. Služby pro veřejnost 

Zařízení služeb se člení dle typu poskytovaných služeb orientačně na služby nevýrobní, 

výrobní a opravárenské. Značná část zařízení služeb nevyvolává zvláštní nároky na území. 

Pouze tam, kde charakter činnosti vyvolává negativní dopady na okolí (např. kovářství, 

truhlářství, autoservisy, čerpací stanice), je nezbytné nejen provozovat tento typ služeb 

v samostatných objektech, ale v některých případech je stanoveno pásmo hygienické ochrany 

jako limit využití území. 

 

2.2.3. Kancelář 

V hlavním významu tohoto slova se jedná o místnost, kde se úřaduje respektive, kde se provádí 

nějaká administrativní činnost. Kancelář je široký pojem, muže jít např. o kancelář cestovní, 

realitní, projekční, advokátní apod.. 

 

2. 3 Normy, metodické pokyny 

 

V této oblasti došlo v posledních letech k výrazným změnám. Oborové normy existují, mají 

však charakter doporučení a jejich závaznost je určena v rámci jiných legislativních předpisů 

(zakotvením např. ve vyhláškách). 
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3. Poznatky o řešeném území 

 

3.1. Širší vztahy 

 

Město Choceň se nachází zhruba 15 km západně od okresního města Ústí nad Orlicí 

v Pardubickém kraji. Leží v malebné kotlině při obou březích Tiché Orlice, v podhůří 

Orlických hor a Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 289,5 m.n.m. (Tyršovo 

náměstí). Nejvyšší vrchol je 362,0 m.n.m. (Tocháčkův kopec-Hemže) a nejnižší 277,0 m.n.m. 

(řečiště Tiché Orlice u Darebnic). Choceň je součástí přírodního parku Orlice o rozloze 11462 

ha zřízeného v roce 1996 k ochraně krajinářsky pozoruhodné říční nivy. Město je zastávkou na 

rychlíkové trati Praha-Olomouc a má 2 autobusová nádraží. Katastr města Choceň o rozloze 

21,7 km2 sousedí na severu s Běstovicemi, na východě s Mostkem, na jihu se Zářeckou Lhotou, 

Kosořínem a Dvořiskem a na západě se Sruby a Újezdem u Chocně. Město je rozděleno na 7 

částí - Březenice, Dvořisko, Hemže, Choceň, Nová Ves, Plchůvky a Podrážek.  

 

Choceň, to je malebné místo české země. Kouzelná příroda spolu s řekou a skalisky osloví 

každého příchozího a majestát věkovitých stromů dává tušit, že krajina lákala k osídlení od 

nepaměti. Romantickým údolím Tiché Orlice, které se zvolna táhne desítky kilometrů, končí 

v Chocni řetěz příkrých pahorků Českomoravské vysočiny a podhůří Orlických hor. Směrem 

k Pardubicím a Praze začíná rovinatý kraj. Je to řeka, která, razíc si cestu mezi lučinami a 

lesnatými stráněmi, modelovala tuto krajinu. Bohaté lesy s množstvím přírodních zajímavostí 

vybízejí po celý rok k vycházkám, koncem léta a na podzim se stávají houbařským rájem. 

Celou oblastí prochází několik značených turistických tras. Nově zřízená cyklotrasa spojuje 

město Choceň s okresním městem Ústí nad Orlicí.  

zdroj [13] 

 

3.2. Historie města Choceň 

 

První zmínka o městu pochází z roku 1227, kdy v dědictví dostávají území Hocen (dnešní 

Choceň) bratři Sezim a Malota. Město ležící na obou březích řeky Tiché Orlice, obklopeno 

kopci a lesy prakticky nelákalo k expanzi. V roce 1292 vlastní tehdejší trhové městečko 

Choceň král Václav II. Počátkem 14. století jej získává Mikuláš z Potštejna a zakládá zde hrad, 
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bohužel později rozbořený vojskem kralevice Karla, který se od roku 1339 stává jeho 

majitelem. 

 

Roku 1437 se stává majetkem pánů z Kunštátu, Poděbrad a pánů ze Žampachu. Roku 1509 se 

stává majetkem pánů z Pernštejna. V této době prochází velkým rozkvětem, který byl však r. 

1539 utlumen velikým požárem. Nový rozmach nastává až za majitele Zikmunda ze 

Šelmberka, který nechává v r. 1562 na břehu řeky vystavět zámek s rozsáhlým dvorem a 

Chocni vymáhá výsadu dvou ročních trhů (1558), výsadu cechu řeznického (1571) a 

krejčovského (1576) a později ševcovského (1585) a r. 1581 obec osvobozuje od všech 

panských platů a povoluje právo várečné. V r. 1564 byla také vybudována radnice, v níž byly 

uloženy nově zřízené knihy trhové, sirotčí, svatební a soudní. Od r. 1581 je město opět v rukou 

Pernštejnů. Za dalšího majitele Hertvíka Zejdlice ze Šenfeldu zničil další požár roku 1602 

téměř celé město. Dřevěná stavení byla však znovu obnovena a zámek přestavěn. V r. 1619 

jsou uděleny výsady cechu tkalcovského Hertvíkovým synem Rudolfem Zejdlicem. Ten byl na 

zámku údajně otráven a za účast ve stavovském odboji mu bylo panství zabráno a prodáno 

Albrechtu z Valdštejna, dále rozprodáno a novým majitelem se v roce 1623 stává Vincenc 

Mušinger z Grumperdorfu a poté Zikmund Kurz ze Senftenau. V té době dolehl na městečko 

pobělohorský útisk, kontribuce a berně se zvyšují, jsou zrušena někdejší privilegia. Nastává 

všeobecný úpadek živností a řemesel, zákaz vaření piva, přicházejí nové robotní povinnosti, 

vzrůstá tlak katolické církve a s ní spojené soudní represálie. Za vlády Trauttmannsdorfů od r. 

1686 nastává další nárůst feudálního útlaku. 

 

Ke změně k lepšímu dochází až s příchodem Kinských. V roce 1709 převzal zbědované panství 

hrabě Norbert Oktavián Kinský, který dává městečku dva nové trhy „výroční“ a „týdenní“. 

Městu je přidělena nová pečeť, která nahrazuje tehdejší starobylou a slavnou pečeť husitskou. 

V roce vzniká komplex architektonicky velmi cenných barokních staveb fary (1731), nového 

kostela (1732), kde je také obnovený literátský kůr, budovy špitálu (1750) a zvonice. Dřevěná 

socha sv. Floriána je nahrazena mohutným barokním sloupem. Vynikající tradici tu vždy měla 

řemeslná výroba. K dávné výrobě pivovarské, vinařské, mlynářské, nožířské a tkalcovské 

přibývají v 18. století cechy zámečnický, kovářský, truhlářský, hrnčířský, bednářský, 

provaznický, pekařský a perníkářský. V blízkosti staré brusírny vzniká u náhonu i papírna, 

která pracuje až do r. 1857. 
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V polovině 19. století nastává významný hospodářský rozvoj důsledkem výstavby železničních 

tratí Praha - Olomouc (1845), Choceň - Broumov (1875) a Choceň - Litomyšl (1881). Tímto se 

Choceň stala důležitou železniční křižovatkou. Zámek je v roce 1829 přestavěn do dnešní 

podoby a v letech 1849-50 kněžnou Vilemínou Kinskou přistavěna i pseudogotická kaple 

Nanebevzetí Panny Marie. V té době vzniká v Chocni přádelna lnu, rozvíjí se místní 

strojírenský průmysl a k postupnému zdokonalování zemědělské výroby přispívají dobré 

výsledky choceňského velkostatku Kinských. 

 

Na počátku 20. století měla Choceň téměř 5500 obyvatel a řadu průmyslových podniků, a to 

např. přádelnu, tkalcovnu, výrobnu uzenářských nástrojů, továrnu na hasičské stříkačky. Dnes 

tu také najdete mnoho významných podniků - např. Choceňskou mlékárnu, ale především 

veliké sportovní zázemí. V současnosti dosahuje počet obyvatel téměř 10 000 (se spádovými 

obcemi - Březenice, Dvořisko, Hemže, Choceň, Nová Ves, Plchůvky a Podrážek). 

zdroj [15] 

 

3.3. Vymezení řešeného území 

 

3.3.1. Lokalizace území 

Území se nachází v Pardubickém kraji a v okrese Ústí nad Orlicí. Leží v jižní části města, na 

výjezdu z Chocně směrem do Vysokého Mýta, podél ulice Vysokomýtská.  

zdroj [16] 

 

3.3.2. Popis stávajícího stavu a současného využití území 

Území, na kterém je navržen polyfunkční dům, vede souběžně s komunikací II. třídy - ulice 

Vysokomýtská. Pozemek je rovinatý s travním porostem a bez vzrostlé zeleně, jen komunikaci 

lemují čtyři stromy. Lokalita je v současnosti využívána jako louka. Z dostupných podkladů od 

správců podzemních sítí víme, že tudy prochází kabelové vedení slaboproudých rozvodů. 

Nedostatečná je dostupnost území pro chodce. Chodníky končí u zástavby RD, proto je 

navrženo protažení podél komunikace Vysokomýtská až k zastávce autobusu. 
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Návrh polyfunkčního domu na ulici Vysokomýtská 

Stupeň:   Studie 

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:   Choceň, parcelní č. 1962/1 a 1962/13 

Kraj:    Pardubický 

Katastrální území:  Choceň 

Zadavatel:   VŠB – Technická univerzita Ostrava 

    Fakulta stavební (FAST) 

    Ludvíka Podéště 1875/17 

    708 33 Ostrava-Poruba 

Úřad povolující výstavbu: Stavební úřad Choceň 

    Jungmannova 301 

    565 01 Choceň 

Zpracovatel:   Veronika Mrázková 

    U Hájenky 28 

    565 01 Choceň 

 

Parcely dotčené:  p.č. 1962/1 p. Jaroslav Holeček, Prokopská 280, Choceň 

    p.č. 1962/13 Lamatex s.r.o., Novákových 2380/30b, Libeň 

Parcely sousední:  p.č. 2749/3 pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice 

    p.č. 1962/12 p. B. Pětivlasová, Nad Kundratkou 406/37, Praha 9

    p.č. 1962/14 město Choceň, Jungmannova 301, Choceň 

    p.č. 1962/17 manželé Valentovi, J. Žižky 634, Choceň 

zdroj [14] 
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4.2. Charakteristika území a dotčeného pozemku 

 

4.2.1. Údaje o dosavadním využití 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Choceň na pozemcích p.č. 1962/1 a 

1962/13, v průmyslové zóně na ulici Vysokomýtská. Pozemek je dostatečně rozsáhlý pro 

stavbu polyfunkčního domu, jeho výměra dosahuje 11 500 m2. Pozemek je rovinatý s travním 

porostem bez vzrostlé zeleně, jen komunikaci lemují čtyři stromy. V současné době jsou 

pozemky pro výstavbu využívány jako louka. Přístup na pozemek je po stávající zpevněné 

cestě - z ulice Vysokomýtská.  

 

4.2.2. Soulad s ÚP 

Stavba je umístěna v souladu se schváleným územním plánem města Choceň. Řešené území je 

vedeno jako plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení. 

Územní plán města Choceň byl Zastupitelstvem schválen dne 25.6.2008, platnost nabytí 

účinnosti je od 14.7.2008.  

zdroj [13] 

 

4.2.3. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy 

K dokumentaci jsou připojena vyjádření o existenci sítí, dotčených správců technické 

infrastruktury, včetně mapových podkladů. Při stavbě dojde ke střetu pouze s podzemním 

vedením sítí elektronických komunikací, je potřebné respektovat požadavky správce sítí. 

Zákres dotčených zařízení je pouze orientační, proto je nutné před zahájením projekčních prací 

požádat o vytyčení zařízení. 

 

4.2.4. Napojení stavby na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu 

Objekt polyfunkčního domu je napojen pomocí nově navržené komunikace na stávající 

komunikaci II. třídy II/357, ulice Vysokomýtská. 

 

Zásobování vodou je řešeno vodovodní přípojkou (SO 06) z městského vodovodního řadu. 

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch jsou odvedeny navrženou kanalizační přípojkou 

(SO 05) do městské kanalizace. Splaškové vody jsou rovněž odvedeny kanalizační přípojkou 

(SO-05) do městské kanalizace. Protlakové napojení plynu pod komunikací je vyřešeno 

plynovodní přípojkou (SO 07) ze stávajícího středotlakého plynovodu. Přípojka elektro (SO 
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08) je napojena protlakem pod komunikací na stávající kabelové vedení NN. Napojení objektu 

na sdělovací kabel vedoucí na hranici pozemku bude provedeno přípojkou telefonu (SO 09). 

Napojení na technickou infrastrukturu je znázorněno v situačních výkresech. Kapacity 

veřejných řadů vyhovují na připojení polyfunkčního domu. Stavba je navržena tak, aby se 

nemusely sítě technické infrastruktury složitě překládat a přípojky byly co nejkratší. Stavba 

nezasahuje do ochranných pásem vzdušného a podzemního vedení a zařízení. 

 

4.2.5. Geologická a hydrogeologická charakteristika 

V místě stavby se nenachází zdroj pitné vody, zemědělský půdní fond nebo oblast plnění 

funkce lesa. Není zde zájmová oblast těžby nerostných surovin. Před zahájením projekční 

činnosti ve stupni DSP a DR je nutné provést geologický, hydrogeologický a radonový 

průzkum území.  

 

4.2.6. Poloha vůči záplavovému území 

Městem Choceň protéká řeka Tichá Orlice, která se zde dělí na 2 toky a opět se setkává, část 

města je tak „na ostrově“. Staveniště se nachází mimo záplavové území.  

zdroj [13] 

 

4.2.7. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

Pozemky na kterých je navržena výstavba polyfunkčního domu: 

parc. č. 1962/1 – druh pozemku trvalý travní porost, výměra 8444 m2 

parc. č. 1962/13 – druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3044 m2 

 

Pozemky na kterých je navržena výstavba chodníku: 

parc. č. 2749/3 – druh pozemku ostatní plocha, výměra 36210 m2 

 

Pozemky na kterých jsou navrženy přípojky: 

parc. č. 1962/14 – druh pozemku trvalý travní porost, výměra 1591 m2 - kanalizace 

parc. č. 1349/20 – druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3317 m2–voda,elektro NN a plyn 

zdroj [14] 

 

4.2.8. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude zajištěn z ulice Vysokomýtská. Stavba 

bude prováděna bez narušení stávajících provozů. 
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4.2.9. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Vodovod - napojení na realizovanou vodovodní přípojku, provizorní vodoměrnou šachtou. 

Elektro - napojení z realizované přípojky se staveništním rozvaděčem. Je nutné mít povolení od 

příslušných správců sítí. 

 

4.3. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

 

4.3.1. Účel užívání stavby 

Vzhledem k vybrané lokalitě jsem polyfunkční dům navrhla s funkcí obchodu, služeb a 

administrativy. Výhodou je velikost pozemku a tudíž neomezené možnosti v půdorysném 

návrhu polyfunkčního domu a dostatek parkovacích míst. Návrh je zpracován pro vyřešení 

problematiky města jako jsou vzdálené nákupní možnosti a nedostatečné pronajímatelné 

kancelářské prostory. Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, 

komunikací, parkoviště, chodníků a mobiliáře. Navržená stavba polyfunkčního domu bude 

sloužit především pro nákupní možnosti a administrativu. V 1.NP se nachází 6 obchodů a 

stravování, ve 2.NP je navrženo 8 obchodů a 5 místností pro služby pro veřejnost. Ve 3.NP 

budou kancelářské prostory. Jedná se o stavbu financovanou společností Vermra spol. s r.o.. 

 

4.3.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

Polyfunkční dům, komunikace, parkoviště, chodníky, mobiliář a veškeré terénní úpravy se 

zatravněním a výsadbou bude sloužit jako trvalá stavba. Jedná se o novostavbu. 

 

4.3.3. Postup výstavby 

Postup výstavby by byl následující. Nejprve se provedou zemní práce (skrývka ornice 

s uložením na deponii, výkopy a základy) a následně se provede výstavba polyfunkčního domu 

(svislé a vodorovné konstrukce, obvodový plášť, výplně otvorů, vnitřní instalace apod.). 

V druhé části se zrealizuje výstavba komunikací, parkoviště a komunikací pro pěší. A jako 

poslední se zhotoví mobiliář a provedou sadové úpravy. 
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4.4. Orientační údaje stavby 

 

4.4.1. Základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha: SO 01 Polyfunkční dům         1858,66 m2  

   SO 02 Komunikace a parkovací plochy   3298,60 m2  

   SO 03 Zpevněné plochy-chodníky        1078,00 m2  

   SO 04 Zelené plochy          6115,00 m2 

Obestavěný prostor: SO 01 Polyfunkční dům       21350,00 m3 

Kapacita zařízení: Počet jednotek maloobchodu       14 ks 

Počet služeb            5 ks 

Počet kanceláří        16 ks 

Počet parkovacích míst       80 ks 

z toho:   ZTP            4 ks 

a osoby doprovázející dítě v kočárku        1 ks 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

5.1.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku a zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Choceň na pozemcích p.č. 1962/1 a 

1962/13, v průmyslové zóně na ulici Vysokomýtská. V okolí se nachází mnoho objektů 

s odlišným zaměřením (výroba domácích elektrospotřebičů, lakovna, výroba vzduchotechniky 

apod.).  Pozemek je dostatečně rozsáhlý pro stavbu polyfunkčního domu, jeho výměra 

dosahuje 11 500 m2. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce. 

Stavba je pro zákazníky navržena na dobře dostupném místě. Ve vzdálenosti přibližně 350 m 

západně se nachází autobusová zastávka a přibližně 10 minut volnou chůzí severně železniční 

stanice Choceň.  

 

Pozemek je rovinatý s travním porostem bez vzrostlé zeleně, jen komunikaci lemují čtyři 

stromy. V současné době jsou pozemky pro výstavbu využívány jako louka. Stavební pozemek 

neleží v chráněném území, ochranných pásmech, poddolované ani seismické oblasti. V katastru 

nemovitostí je veden jako trvalý travní porost. V územním plánu je pozemek veden jako 

prostor určený pro veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení. Přístup na pozemek je po 

stávající zpevněné cestě - z ulice Vysokomýtská. Území stavby musí být zajištěno tak aby 

nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skladování materiálu bude výhradně na ploše určené 

pro výstavbu. 

 

V dotčeném území se nachází podzemní sítě, které je potřeba před zahájením stavebních prací 

vytýčit, viditelně je označit a provést opatření k ochraně proti poškození. Při provádění 

stavebních prací je potřeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro 

stavební činnost v jejich blízkosti.  

V případě výskytu neoznačených podzemních vedení, zařízení, nálezů apod. bude proveden 

průzkum stavu a funkce popř. nahlášení dotčenému orgánu či správci. V případě výskytu 

melioračních trubek budou řady znovu napojeny a uvedeny do funkčního stavu.  

 

 

 



 - 14 -  

5.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Předmětem architektonické studie je objekt polyfunkčního domu v Chocni. Stavba je 

obdélníkového půdorysu se středovou chodbou a se vstupní částí v jižním štítu. Objekt je 

členěn horizontálními barevnými plochami. Vstup je řešen ustoupením obvodové konstrukce 

s barevným zvýrazněním. Objekt je třípodlažní, klasické zděné konstrukce zastřešený 

jednoplášťovou plochou střechou. Fasáda objektu je navržena ze stěrkové probarvené omítky. 

Výška objektu, atiky polyfunkčního domu je 11,32 m. Výplně otvorů jsou z PVC profilů s fólií 

v barvě tmavě šedé se zasklením trojsklem. Vstupní konstrukce jsou z hliníkových profilů 

s přerušeným tepelným mostem v barvě tmavě šedé. Barevné řešení fasády je v odstínech 

světle šedá/červená. Okenní konstrukce na jižní straně fasády jsou opatřeny předokenními 

žaluziemi.  

 

Základními funkcemi domu jsou služby obchodu, služby pro veřejnost a administrativa. Vstup 

je orientován na jižní stranu do ulice Vysokomýtská, stejně tak zásobování kuchyně. 

Zásobování obchodů a služeb pro veřejnost je navrženo na západní straně objektu, kde je 

dostatek místa pro zásobovací vozy. Součástí studie je i návrh exteriéru. Je to především 

dopravní napojení z ulice Vysokomýtská, parkoviště pro návštěvníky vybavenosti v jižní a 

západní části pozemku, komunikace pro pěší s mobiliářem a parkové úpravy ostatních částí, 

včetně sadby stromů a keřů.  

 

5.1.3. Technické řešení stavby 

Objekt je třípodlažní, v 1.NP jsou soustředěny obchody, ve 2.NP obchody a služby pro 

veřejnost a ve 3.NP kancelářské prostory. Ve 3.NP je na jižní straně vytvořena terasa přístupná 

z kancelářských prostor. 

 

Založení objektu je navrženo na základových pasech a základových patkách, základová spára 

je navržena v nezámrzné hloubce. Základové konstrukce jsou izolovány nad terénem a ve styku 

s otevřeným terénem polystyrenovými izolačními deskami. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

bude z izolační fólie chráněné oboustranně geotextílií. Nosná konstrukce objektu je navržena 

jako železobetonový podélný skelet vyplněný cihelným zdivem Porotherm. Dispoziční 

uspořádání místností je pro lepší variabilitu vytvořeno z cihelných příčkovek a 

sádrokartonových příček. Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou s krytinou 

z modifikovaných asfaltových pásů. Sklon střechy je zakryt po celém obvodu atikou výšky 0,6 

m. Vodorovné nosné konstrukce tvořící strop jsou z železobetonových předpjatých dutinových 
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panelů Spiroll, které jsou v úrovni stropu ztuženy železobetonovým věncem. Překlady 

v jednotlivých podlažích tvoří buď železobetonový průvlak, válcované I nosiče nebo jsou 

osazeny překlady Porotherm. Schodiště je řešeno jako prefabrikované o šířce ramen 1200 mm. 

Výplně otvorů jsou z PVC profilů s fólií v barvě tmavě šedé se zasklením trojsklem. Vstupní 

konstrukce jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem v barvě tmavě šedé. 

Fasáda objektu je navržena ze stěrkové probarvené omítky v kombinaci barev světle 

šedá/červená. Sokl je navržen z dekorativní omítky-střednězrnného marmolitu odstín tmavě 

šedá. Klempířské prvky (parapety, vnitřní svody, oplechování atiky apod.) budou 

z poplastovaného pozinkovaného plechu Lindab tmavě šedé barvy.  

 

5.1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Objekt polyfunkčního domu je napojen pomocí nově navržené komunikace na stávající 

komunikaci II. třídy II/357, ulice Vysokomýtská. Podrobný popis komunikačního řešení viz. 

SO 02 komunikace a parkovací plochy. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno pomocí nově navržených 

přípojek na stávající sítě. Podrobný popis navrhovaných přípojek viz. níže  SO 05 - SO 09.  

 

5.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury, řešení dopravy v klidu 

Viz. popis stavebních objektů níže. 

Provoz polyfunkčního domu je navržen v době cca od 8,00 hod do 22,00 hod, provozní doba 

bude řešena provozním řádem zpracovaným ke kolaudaci objektu s upravením provozní doby 

vně objektu do 22,00 hod. 

 

5.1.6. Vliv stavby na životní prostředí 

V polyfunkčním domě v občanské vybavenosti se nenacházejí provozy, které by negativně 

ovlivňovaly zdraví osob nebo životní prostředí. Nejsou zde umístěny žádné sklady 

s nebezpečnými látkami, apod. Na pozemku se nenacházejí zdroje pitné vody a léčivých 

pramenů a nezasahují zde ani jejich ochranná pásma. Stavby nezasahují do zemědělského 

půdního fondu. Pozemky neslouží k plnění funkce lesa. Při realizaci stavby sice dojde ke 

skácení 4 stromů, ty však budou mnohonásobně nahrazeny nově vysazenou zelení. Po 

dokončení stavby bude provedena úprava terénu se zatravněním a výsadbou okrasných stromů 

a keřů. 
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Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 

předpokládat následující vlivy na ŽP: 

Splaškové vody z provozů sanitárních zařízení jsou svedeny nově navrženou kanalizační 

přípojkou do městské kanalizace. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou odvedeny 

dešťovou kanalizací do městské kanalizace. 

Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) 

bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Spektrum a množství odpadů 

produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude 

předmětem evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel 

stavby) povinen vést viz § 16 “Povinnosti původců odpadů“, zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v plném znění. Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve 

smyslu zákona „o odpadech“. Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle 

příslušné kategorie (0 – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má nebo 

může mít nebezpečné vlastnosti). S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením 

vlády ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou 

shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním 

listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 

• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů 

• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 

prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu        

(např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 

• aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 

dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní 

komunikaci  budou auta hlavně v dobách  dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou 

prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod. 
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Bourací práce a kácení porostů: 

V rozsahu staveniště se nenachází žádné stavební objekty určené k demolici. 

V navrženém prostoru výstavby se nacházejí 4 vzrostlé stromy určené ke zkácení.  

 

5.1.7. Průzkumy a měření 

V místě plánované výstavby byla provedena vizuální kontrola lokality a fotodokumentace. Dle 

okolního průzkumu se jedná o pozemek s nízkým rizikem pronikání radonu z podloží - jedná se 

o pozemek s nízkým radonovým rizikem (bude upřesněno provedeným radonovým 

průzkumem), předpokládají se běžné podmínky pro zakládání – jíly. Staveniště neleží na 

ložisku nerostných surovin, na zdroji pitné vody a na území plnící funkce lesa. Nenachází se 

v poddolované ani seismické oblasti. Pozemek neleží v záplavové oblasti, je rovinatý, bez 

stávajících porostů. Před zahájením projektových prací ve stupni DSP, DR a prováděcích prací 

je nutné provézt geologický, hydrogeologický a radonový průzkum a polohopisné a výškové 

zaměření. 

 

5.1.8. Údaje o ochranných pásmech 

V rámci přípravy architektonické studie byly zajištěny stanoviska správců podzemních sítí: 

ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s.. 

 

Ve výkresu 2.2. limity území jsou znázorněny ochranná pásma jednotlivých nadzemních i 

podzemních vedení. Komunikace II. třídy má ochranné pásmo 15,0 m od osy vozovky. 

Nadzemní vedení vysokého napětí má OP 7,0 m po obou stranách od krajních vodičů, u 

podzemních vedení nízkého napětí je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou 

stranách krajního kabelu a to 1,0 m. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou 

vymezena dle průměru potrubí do DN 500 mm 1,5 m na obě strany. Středotlaký plynovod 

v zastavěném území obce má OP 1,0 m ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského 

zařízení, měřeno kolmo na obrys a telefonní kabel má OP široké 1,5 m po stranách krajního 

vedení a probíhá po celé délce kabelové trasy.  
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5.2. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 

SO 01 Polyfunkční dům 

SO 02 Komunikace a parkovací plochy 

SO 03 Zpevněné plochy-chodníky 

SO 04 Zelené plochy 

SO 05 Přípojka kanalizace 

SO 06 Přípojka vody 

SO 07 Přípojka plynu 

SO 08 Přípojka elektro NN 

SO 09 Přípojka telefonu 

 

5.2.1. SO 01 Polyfunkční dům 

Dispoziční řešení objektu je navrženo tak, aby byly dodrženy technické a bezpečnostní 

požadavky ČSN a platné zákony a vyhlášky.  

Hlavní vstup do 1.NP je v levé části objektu. Ve vestibulu se nachází schodiště a výtah, které je 

navrženo jako chráněná úniková cesta, chodbou v 1.NP se dále dostaneme do šesti obchodů, 

občerstvení a sociálního zařízení. Občerstvení bude nejen sloužit pro návštěvníky 

polyfunkčního domu, ale také jako stravování pro zaměstnance objektu a okolních závodů. 

Obsahuje prostory potřebné pro výdej jídla, ohřev jídla a mytí nádobí. V létě je zde možnost 

využít navržené terasy a posezení „na předzahrádce“. Občerstvení má z jižní strany vytvořený 

samostatný vstup pro zásobování. Sociální zařízení pro veřejnost je ve východní části objektu. 

Z chodby jsou dále dostupné sociální zařízení a šatny pro personál, sklady a úklid.  

Po schodišti nebo výtahem se dostaneme do 2.NP kde je navrženo osm obchodů a pět místností 

pro služby pro veřejnost. Dále jsou tu sklady, úklid a WC pro personál. Do každého obchodu a 

prostoru pro služby pro veřejnost bude přivedena voda. Předpokládá se dodatečné osazení 

umyvadel a vytvoření zázemí pro zaměstnance z lehkých sádrokartonových příček. 

Ve 3.NP jsou navrženy převážně kancelářské prostory, šatna pro zaměstnance a denní  

místnost. Ve východní části objektu bude sociální zařízení a technická místnost.  

 

5.2.2. SO 02 Komunikace a parkovací plochy 

Objekt SO 02 zahrnuje přístupovou komunikaci včetně parkoviště. Komunikace je navržena 

s živičným povrchem v podélném sklonu od 1,5 % do 2,5 %. Příčný sklon navržen 2,5 % 
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k chodníku, kde budou osazeny uliční vpusti. V blízkosti polyfunkčního domu bude na jižní a 

západní straně pozemku navrženo celkem 80 parkovacích stání, z toho 4 parkovací stání pro 

tělesně postižené a 1 parkovací stání pro osoby doprovázejí dítě v kočárku. Zásobování objektu 

je navrženo na západní straně objektu-pro obchody a služby a na jižní straně-pro občerstvení. 

Z hlediska užívání stavby imobilními zákazníky popř. osobami se sníženou schopností pohybu 

je stavba řešena bezbariérově. Plochy parkovišť jsou ve velmi malém spádu (od 2 % do 2,5% ), 

přechody mezi komunikací a chodníky jsou plynulé s maximálním převýšením 20 mm. Nástup 

do polyfunkčního domu je bez výškového skoku, rovnou ze zpevněné plochy. Počty 

parkovacích míst pro ZTP jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace bude označeno vodorovným i svislým mezinárodním symbolem 

přístupnosti. Příjezd k parkovišti je navržen z ulice Vysokomýtské. 

 

5.2.3. SO 03 Zpevněné plochy-chodníky 

Chodníky budou zhotoveny ze zámkové dlažby, barva šedá. Povrch pochozích ploch musí být 

rovný, pevný a upravený proti skluzu. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 

mm. Chodník bude v minimální šířce 1,5 m podél vnitroareálových komunikací a 2,0 m podél 

ulice Vysokomýtská. Chodník navržený po celé délce ulice Vysokomýtská bude investicí 

města Choceň a zajištění tak lepší dostupnosti lokality z autobusové zastávky. V současnosti 

tudy lidé chodí po komunikaci a za snížené viditelnosti (za tmy) zde hrozí nebezpečí úrazu od 

projíždějících vozidel. 

Přístup do polyfunkčního domu je bez výškového skoku, rovnou ze zpevněné plochy. 

Komunikace je oproti chodníkům o 0,1 m níže a z toho důvodu bude v místech přechodů pro 

chodce a v místě přecházení snížena šikmou rampou na 20 mm nad vozovkou. Dále bude 

opatřena varovným pásem šířky 400 mm a signálním pásem (v místě přechodu pro chodce) 

v šířce 800-1000 mm ve směru přechodu pro chodce. V místě pro přecházení bude zřízen jen 

varovný pás. Varovné a signální pásy budou mít vizuální (barevné odlišení od ostatní dlažby-

např. červené barvy) a hmatové (výstupky, zdrsnění apod.) úpravy pro osoby nevidomé a 

slabozraké.  

 

5.2.4. SO 04 Zelené plochy 

Ve vyznačeném prostoru okolo polyfunkčního domu a zpevněných ploch bude provedena 

úprava terénu se zatravněním a výsadbou okrasných stromů a keřů. Terasa u občerstvení bude 

lemována živým plotem. V areálu jsou, v rámci mobiliáře, navrženy lavičky pro odpočinek, 
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umístěné v nikách podél chodníků. Budou provedeny z materiálů odolných povětrnostním 

vlivům (viz. obr. 1).  

 

obr. 1 - Parková lavička 

 

5.2.5. SO 05 Přípojka kanalizace 

Z dostupných podkladů poskytnutých společností VAK Jablonné nad orlicí se kanalizace 

nachází východně od řešeného území a prochází přes pozemky manželů Valentových. Jedná se 

o jednotnou kanalizaci potrubí DN 400. Napojení bude provedeno v pásu patřícímu městu 

Choceň potrubím PVC DN 300 viz. výkres č. 3 koordinační situace. Dešťové a splaškové vody 

budou svedeny do ČOV Choceň. Výhledově se v tomto pruhu předpokládá protažení 

kanalizačního potrubí dále směrem k autobusové zastávce a možnosti odkanalizování tak 

zbylých parcel.  

 

5.2.6. SO 06 Přípojka vody  

Stávající potrubí vody vede po jižní straně, rovnoběžně s ulicí Vysokomýtská. Dle dostupných 

podkladů od VAK Jablonné nad Orlicí se jedná o potrubí PVC DN 160. Přípojka vody je 

navržena kolmo na stávající vedení protlakem pod komunikací o délce přibližně 55,0 m.  

 

5.2.7. SO 07 Přípojka plynu 

Stávající plynovodní potrubí vede po jižní straně, rovnoběžně s ulicí Vysokomýtská. 

Z podkladů zaslaných od společnosti RWE distribuční služby s.r.o. se jedná o středotlaký 

plynovod PE DN 110. Přípojka k polyfunkčnímu domu povede kolmo na stávající vedení a 

bude provedeno protlakem pod komunikací o délce cca 50,0 m. 
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5.2.8. SO 08 Přípojka elektro NN 

Z podkladů poskytnutých společností ČEZ distribuce a.s. vede na jižní straně, rovnoběžně 

s ulicí Vysokomýtská podzemní kabelové vedení NN. Napojení polyfunkčního domu přípojkou 

elektro NN bude opět provedeno protlakem pod komunikací o délce přibližně 50,0 m. 

 

5.2.9. SO 09 Přípojka telefonu 

Elektronické slaboproudé sítě vedou na severní straně, rovnoběžně s ulicí Vysokomýtská a 

prochází řešeným územím. Před realizací je zapotřebí vytyčení podzemního vedení aby nedošlo 

k poškození kabelu. Telefonní přípojka povede kolmo na stávající vedení o délce cca 33,0 m. 

 

Přípojky jsou ve výkresech situace zakresleny pouze orientačně. V případě realizace pro ně 

bude zhotovena samostatná projektová dokumentace. Podle předběžného odhadu by neměl být 

problém s napojením polyfunkčního domu na stávající vedení IS.  

 

5.3. Mechanická odolnost a stabilita 

 

V případě realizace bude na objekt vypracován statický posudek. Polyfunkční dům je navržen 

jako ŽB skelet s výplní cihelným zdivem a stropy ze ŽB předpjatých panelů.  

Zatěžovací údaje: 

Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3-2005/Z1:2006 – II. sněhová oblast, koeficient 

charakteristické zatížení sn=1,0 kN/m2.  

Zatížení větrem, charakteristická desetiminutová střední rychlost větru = 25 m/s – větrná oblast 

II. Výstavba je navrhována v souladu s obecně platnými předpisy a vyhláškami pro výstavbu.  

 

5.4. Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost polyfunkčního domu je zajištěna zhotovením stavby ze schválených 

materiálů v souladu s ČSN, které jsou dostatečně odolné proti ohni a žáru v předepsaném čase. 

Objekt je dělen do požárních úseků dle ČSN 73 0802. Schodišťový prostor je od provozu 

polyfunkčního domu stavebně oddělen dveřmi s požadovanou požární odolností a požární 

uzávěrou. Umožnění evakuace osob je zajištěno navrženou NÚC, která ústí do CHÚC-A, která 

je tvořena schodištěm a přilehlými chodbami v souladu s požadavkem ČSN. Provozy budou 

vybaveny přenosnými hasícími přístroji dle ČSN a vyhlášky 23/2008 Sb. o technických 
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podmínkách požární ochrany staveb. V každém podlaží bude umístěný hydrantový systém, tak 

aby jeho dosah pokryl všechny prostory požárních úseků. Omezení šíření požáru na sousední 

stavby je řešeno dodržením odstupových vzdáleností mezi nově navrženým objektem a 

stávajícími stavbami. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky, které 

nejsou ve vlastnictví investora. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany je 

řešeno stávajícími komunikacemi-ulice Vysokomýtská, vjezdy a zdroji požární vody. Přístup 

na střechu objektu je chráněnou únikovou cestou typu A. 

zdroj [6] 

 

5.5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Objekt je vybaven sanitárními zařízeními řešenými dle platných předpisů. Osvětlení provozů je 

navrženo převážně přirozené okenními otvory a umělé s požadovanou intenzitou. Větrání 

většiny provozů je přirozené okenními otvory, tam kde to není možné zajistit větrání okny je 

navrženo podtlakové větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Objekt je napojen 

vodovodní přípojkou na městský vodovod. Splaškové vody jsou svedeny do městské 

kanalizace.  

 

5.5.1. Ochrana ovzduší 

Na vytápění objektu jsou využity obnovitelné zdroje tepla 1) solární panely s akumulací tepla 

v zásobní nádrži, 2) tepelné čerpadlo, v případě nedostatku těchto zdrojů je instalován plynový 

kotel. 

 

5.5.2. Řešení ochrany proti hluku 

Stavba je umístěna v průmyslové zóně, nejbližší zástavba rodinných domů je ve vzdálenosti 

min. 60,0 m. Provozním řádem bude upravena provozní doba uvnitř objektu s ukončením 

ve 22.00 hod.  

 

5.5.3. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob v průběhu realizace 

Oplocení staveniště, včetně označení stavby, osazení výstražných tabulek. Zvýšená ochrana při 

provádění výkopových prací přípojek, zajištění a označení výkopů 

 

5.6. Bezpečnost při užívání 
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Veškerá instalovaná technická zařízení pro vytápění, přípravu TUV a vzduchotechnika jsou 

umístěna v technické místnosti ve 3.NP tak, aby bylo umožněno jejich optimální ovládání, 

bezpečný přístup k ovládacím prvkům a armaturám a aby byl zajištěn prostor pro jejich 

případnou demontáž a zpětnou montáž v rámci prováděných oprav a údržby v souladu 

s požadavky stanovenými příslušnými ČSN. Při provádění veškerých montážních a stavebních 

prací je nezbytně nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce v souladu se zákoníkem práce. 

 

5.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

 

5.7.1. Parkovací plochy 

Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je stavba řešena 

bezbariérově. Plochy parkovišť jsou ve velmi malém spádu (od 2 % do 2,5%). Na parkovacích 

plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby 

těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání 

tj. na 61-80 stání 4 vyhrazená stání o rozměrech 3,5x5,5 m dle vyhlášky č. 398/2009 Sb o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále je 

zapotřebí 1 vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Tyto místa budou 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti v podobě svislého dopravního a vodorovného 

dopravního označení (viz obr. 2, 3). Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 

mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.  
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obr. 2 - Vlevo je symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku (čtverec modré barvy, na 

němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy a hledící 

vpravo, min. rozměr 100x100 mm) 

obr. 3 - Vpravo je symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku 

(čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou barvou stylizovaný dětský kočárek, min. 

rozměr 100x100 mm) 

 

5.7.2. Komunikace pro pěší 

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí 

být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Komunikace je oproti chodníkům o 0,1 m níže a z 

toho důvodu bude v místech přechodů pro chodce a v místě přecházení snížena šikmou rampou 

na 20 mm nad vozovkou. Dále bude opatřena varovným pásem šířky 400 mm a signálním 

pásem (v místě přechodu pro chodce) v šířce 800-1000 mm ve směru přechodu pro chodce 

(viz. obr. 4). V místě pro přecházení bude zřízen jen varovný pás. Varovné a signální pásy 

budou mít vizuální (barevné odlišení od ostatní dlažby) a hmatové (výstupky, zdrsnění apod.) 

úpravy pro osoby nevidomé a slabozraké. Chodník bude v minimální šířce 1,5 m a podél 

komunikace, ulice Vysokomýtská, v šířce 2,0 m. Vstup do polyfunkčního domu je bez 

výškového skoku, rovnou ze zpevněné plochy.  

 

obr. 4 – Bezbariérový nájezd šikmou rampou s varovným a signálním pásem na chodník 

zdroj [12] 
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5.7.3. Vnitřní prostory 

Uvnitř polyfunkčního domu je možnost pohybovat se po prostoru horizontálně zajištěna 

dostatečnou šířkou chodeb (viz. obr. 5), která vytváří také přirozenou vodící linii pro osoby se 

zrakovým postižením) a dveřních otvorů. Důležitá je rovněž absence prahů v místech, kde to 

není z jiných důvodů vyloučeno, popřípadě nejvýše 20 mm.  

 

 

obr. 5 - Prostorové požadavky rozlišných uživatelů v závislosti na průchozí šířku 
 

Vertikálně se lze pohybovat po domě pomocí výtahu, který má dostatečné rozměry min. 1100 x 

1400 mm a je opatřen sklopným sedátkem. Dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné 

vodorovně posuvné dveře s min. šířkou 900 mm. Volná plocha před nástupními místy do 

výtahů musí být nejméně 1,5x1,5m. Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí 

umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby a musí být označeno příslušným 

symbolem (viz. obr. 6). 
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obr. 6 - Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením (čtverec modré 

barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála 

vedená z pravého horního rohu čtverce, min. rozměr 100x100 mm, v kleci pak 50x50 mm) 

 

U pokladen a přepážek musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být 

nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce 

předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše. 

Objekt je vybaven záchodovými kabinami samostatně pro muže a ženy. Minimální rozměr 

kabiny je 1800 x 2150 mm s dveřmi šířky 800 mm otevíranými ven opatřenými z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm (viz. obr. 7). Kabina bude vybavena zařizovacími 

předměty, madly apod. dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

obr. 7 - Dispozice záchodové kabiny 
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Řešení je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

zdroj [5] 

 

5.8. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Navržená stavba se nenachází v ochranným pásmu stávajících vedení. Stavba je navržena na 

pozemku s nízkým rizikem pronikání radonu do objektu. Stavba není navržena na 

poddolovaném ani seismickém území. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 

6.1. Orientační propočet 

 

POPIS MJ POČET MJ Kč/MJ CELKEM Kč 

SO 01 Polyfunkční dům m3 21350,00 4800,00 102 480 000,- 

SO 02 Komunikace a parkování m2 3298,60 1975,00 6 513 550,- 

SO 03 Zpevněné plochy-
chodníky 

m2 300,00 1049,00 314 700,- 

SO 04 Zelené plochy m2 3115,00 186,00 579 390,- 

ohumusování, osetí         

SO 04 Zelené plochy ks 50,00 236,00 11 800,- 

výsadba stromů a keřů         

SO 04 Zelené plochy ks 15,00 1845,00 27 670,- 

mobiliář         

SO 05 Přípojka kanalizace m 220,00 4020,00 884 400,- 

SO 06 Přípojka vody m 55,00 1811,00 99 605,- 

SO 07 Přípojka plynu m 50,00 1496,00 74 800,- 

SO 08 Přípojka elektro m 50,00 1242,00 62 100,- 

SO 09 Přípojka telefonu m 33,00 645,00 21 285,- 

Pozemek m2 11500,00 500,00 5 750 000,- 

Projekt % 3,00   3 332 079,- 

Náklady na umístění stavby % 2,50   2 776 733,- 

Inženýrská činnost % 5,00   5 553 465,- 

cena celkem bez DPH       128 481 617,- 

DPH 20 %       25 696 323,- 

Cena celkem s DPH       154 177 940,- 
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6.2. Swot analýza 

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

-dostatečný počet obchodů a služeb 

-dostatečný počet kancelářských prostor 

-vznik nových pracovních míst 

-atraktivita města pro obyvatele 

-dynamika rozvoje města 

-dobrá dopravní obslužnost 

-dobrá pěší dostupnost 

-vyřešený přístup lidí s postižením 

-v blízkosti není žádné podobné zařízení 

 

-možná lhostejnost (lidi) 

 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

-velikost města (dostatečný počet obyvatel) 

-doprava (vlak, bus) 

-vhodná geografická poloha (nehrozí záplavy, 

zemětřesení) 

-předpokládaný rozvoj lokality 

-odjíždění za nákupními možnostmi do 

 větších měst 

-lhostejnost, vyznávání jiných hodnot-čas 
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7. Závěr 

 

Výsledkem mé bakalářské práce je vyřešení nedostatku pronajímatelných kancelářských 

prostor a zkrácení vzdálenosti nákupních možností. Při návrhu polyfunkčního domu a okolních 

ploch jsem vycházela ze snahy zajistit návštěvníkům co nejplynulejší provoz a přehlednost, 

zvláště pak pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

Bakalářská práce zpracovává návrh polyfunkčního domu a jeho bezprostředního okolí 

v průmyslové zóně, na výjezdu z města Choceň, na ulici Vysokomýtská. Hlavní část práce je 

věnována návrhu polyfunkčního domu a dopravního řešení v rozsahu architektonické studie. 

Okolí objektu dotváří návrh zeleně, komunikace pro pěší a mobiliáře. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace jsou společné prostory a dostupnost objektu upraveny dle 

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

užívání staveb. Pro lepší pěší dostupnost z centra a ze zastávky autobusu je nově navržen 

chodník, lemující ulici Vysokomýtská, který bude investovat město Choceň.  

 

Pro provozovatele obchodů a služeb je vytvořen nosný systém ze ŽB skeletu a dělení místností 

je vyřešeno příčkami. Z hlediska prostornosti místností je zde možné dotváření ploch dle 

požadavků provozovatele. Každá občanská vybavenost potřebuje k fungování zásobování. 

Z toho důvodu je na západní straně polyfunkčního domu navržen prostor pro zásobovací vozy. 

Dále je zapotřebí zásobování kuchyně a to má samostatný vstup na jižní straně objektu.  

 

Část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska při řešení občanské vybavenosti, 

základní poznatky vymezeného území, širší vztahy a fotodokumentaci. Pro danou studii bylo 

vypracováno stručné ekonomické zhodnocení, které bude jedním z ukazatelů budoucí výstavby  

a tedy i uskutečněním tohoto návrhu. 
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