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1.

2.

Identifikační údaje stavby
Název stavby:

Magnum Pardubice

Místo stavby:

Třída Míru 2800,
Pardubice ‐ Zelené předměstí

Kraj:

Pardubice

Investor:

Magnum Int, a.s.

Projektant:

Michal Karas
Kubelíkova 27, Praha 3

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení

Druh stavby:

Novostavba

Přehled výchozích podkladů:

Architektonická studie

Datum zpracování projektu:

Únor 2016 ‐ květen 2016

Základní charakteristika stavby a její využití
Jedná se o novostavbu osmipatrového polyfunkčního domu. Přízemí a první patro je
vyčleněno obchodům a zázemí. Ve druhém patře se nachází technické zázemí a v suterénu
parkovací stání a technické místnosti. Zbytek je administrativa. Celá budova je
železobetonová skeletová.

3.

Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum. Z jeho podkladů se
vycházelo při navrhování základových konstrukcí. Radonové působení bylo stanoveno
jako nízké, hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Objekt je napojen na inženýrské sítě z
jihu, z ulice Třída Mírů pomocí nově navržených přípojek. Pozemek je přímo napojen na
dopravní infrastrukturu z ulice Třída Míru a Pernerova.
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4.

Požadavky dotčených orgánů
Požadavky budou předjednány na úřadech, budou zapracovány a budou splněny.

5.

Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky
Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.

6.

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací
informaci
Stavba je v souladu s územním plánem. Podmínky územního a stavebního rozhodnutí jsou
splněny.

7.

Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území
Předpokládá se dokončení stavby do 24 měsíců od započetí výstavby, pokud stavba nebude
ovlivněna nepříznivými vlivy počasí. Hrubá stavba by měla být dokončena do 12 měsíců.

8.

Předpokládaná lhůta výstavby
Předpokládá se doba výstavby cca 2 roky

9.

Statistické údaje o stavbě.
Plocha pozemku:
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Užitná plocha:
Počet garážových stání:

1785,7 m2
1335,1 m2
23507 m3
2902,5 m2
30 ( na terénu 2)
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1.

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.1

Zhodnocení staveniště
Pozemek se nachází na místě bývalého hotelu Veselka, asanovaného v roce 1972. Jedná se
o mimořádně exponovanou lokalitu v centru města. Historicky hotel Veselka uzavíral Třídu
Míru tvořící osu centra. Toto se očekává od nového objektu.

1.2

Urbanistické a architektonické řešení stavby
Polyfunkční stavba je situovaná na Třídě Míru, která představuje nejživější část centra.
Objekt má jedno podzemní podlaží s parkováním a technickým zázemím, dvě podlaží
obchodních ploch, následuje patro s technickým zázemím a pět pater kancelářských ploch.
Fasáda objektu odpovídá členění jednotlivých hmot. Komunikační jádro přecházející v
konzolu je obloženo umělým kamenem imitující brazilskou žulu šedozelené barvy.
Technické třetí patro a kancelářská část je kombinací alucobondu (hliníku) s prosklenými
plochami, opatřenými vnějšími žaluziemi. Přízemí je ze tří stran tvořeno prosklenou
fasádou.

1.3

Technické řešení
Jedná se o monolitickou konstrukci s nosnými sloupy, s přiznanými průvlaky. Stavba je
ztužena vertikálním komunikačním jádrem se železobetonovým schodištěm a výtahovou
šachtou. Objekt je hmotově rozdělen a tomu odpovídá i povrchová úprava, resp. opláštění
objektu. Monolitické betonové konstrukce jsou z vnější strany zatepleny izolačním pláštěm.
Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová nepochozí, která je nad 2.NP ukončena
extenzívní zelenou střechou. Zastřešení střešní nadstavby je plechové s matnou
povrchovou úpravou. Nad 8. NP je použita povlaková folie se zásypem.
Objekt je založen na základových patkách a základových pasech.

1.4

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt je napojen na inženýrské sítě z jihu, z ulice Třída Mírů pomocí nově navržených
přípojek. Pozemek je přímo napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Třída Míru a
Pernerova.

1.5

Řešení dopravy v klidu
Místo pro parkování je řešeno vnitřní garáží v 1.PP s 30‐ti parkovacími místy. Garáž je
napojena na místní komunikaci pomocí rampy ze severní strany budovy. Dále jsou navržena
dvě parkovací stání pro zásobování vně objektu z jižní strany na Třídě Míru.
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1.6

Vliv stavby na životní prostředí
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebudou vytvářeny žádné
nebezpečné splodiny či nebezpečný odpad. S veškerými odpady bude nakládáno dle
zákonu číslo 185/2001 Sb.

1.7

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch
V objektu se nacházejí bezbariérové vstupy a bezbariérové výtahy. Z veřejně přístupných
ploch se nemusí při vstupu do objektu překonávat žádná překážka.

1.8

Průzkumy, měření a jejich začlenění do projektové dokumentace
Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum. Z jeho podkladů se
vycházelo při navrhování základových konstrukcí. Radonové působení bylo stanoveno
jako nízké, hladina podzemní vody nebyla zjištěna

1.9

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby
Objekt bude vytyčen k tomu způsobilým geodetickým pracovníkem dle situace objektu.

1.10 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory
Stavba je dělena na komerční část , administrativní část a vertikální komunikační jádro.
1.11 Vliv stavby na okolí
Stavba nemá negativní vliv na okolí ani okolní pozemky. K realizaci stavby bude využit
vlastní pozemek. Uložení materiálů bude na pozemku ve vlastnictví investora.
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů
ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit
Stavebním zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR.
Při provozu objektu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a návody na
obsluhu jednotlivých technických zařízení.

2.

Mechanická odolnost a stabilita
Použité materiály musejí mít platné certifikáty, kterými dokazují, že svými vlastnostmi
splňují požadavky Stavebního zákona 183/ 2006, §156 Požadavky na stavby. Stavební práce
musejí být prováděny taktéž podle platných norem.
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3.

Požární bezpečnost
Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební
povolení. Podmínky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení nejsou zakresleny ve
výkresech.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako nehořlavá typu DP1. Objekt bude zateplen
tepelnou izolací z minerální vaty s třídou reakce na oheň A1.
Objekt lze opustit při evakuaci hlavními vchody nebo vedlejšími evakuačními vchody na
veřejné prostranství a do bezpečné vzdálenosti od objektu.
Pro příjezd a zásah hasičů je možno využít okolní místní komunikace.

4.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
V objektu budou instalována veškerá zařízení potřebná pro hygienu a ochranu zdraví
uživatelů objektu. Stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu.
Stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí.

5.

Bezpečnost při užívání
Při užívání nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.

6.

Ochrana proti hluku
Při běžném provozu budovy se nebudou vlivem navrženého objektu vyskytovat žádné
mimořádné zdroje hluku. Konstrukce objektu tlumí hluk přicházející zvenčí (především
dopravní). Dělící konstrukce jsou navrženy tak, aby splnili požadavky normy ČSN 730532 na
zvukovou izolaci konstrukcí mezi jednotlivými prostory.

7.

Úspora energie a ochrana tepla
Všechny konstrukce splňují doporučené hodnoty prostupu tepla U. Hodnoty prostupu tepla
jsou uvedeny v samostatné příloze.

8.

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu
V objektu se nacházejí bezbariérové vstupy a bezbariérové výtahy. Z veřejně přístupných
ploch se nemusí při vstupu do objektu překonávat žádná překážka.
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9.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Veškeré obvodové konstrukce jsou izolovány tepelnou izolací, aby nedocházelo k přehřívání
prostorů v létě a tepelným ztrátám v zimě.
Na stavbě bude provedena celoplošná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Izolace proti
radonu není nutná. Agresivní vody nebyly v nejbližším okolí zaznamenány. Objekt se
nenachází v seismicky zatěžovaném území, ani se pod objektem nenachází poddolované
území.

10.

Ochrana obyvatelstva
V objektu budou provedeny náležité opatření, aby nedocházelo k případnému ohrožení
zdraví uživatelů.

11.

Inženýrské stavby

11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Dešťové vody jsou ze střechy odváděny svodným potrubím mimo objekt, kde se v revizní
šachtě napojí na splaškovou kanalizaci. Odtud jsou napojeny navrženou přípojkou k
jednotné kanalizační stoce. Následně jsou odpadní vody likvidovány v čističce odpadních
vod.
11.2 Zásobování vodou
Do objektu je voda přivedena vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řádu a dále je
rozváděna po objektu. Teplá voda bude ohřívána centrálně v kotelně pomocí elektrického
kotle.
11.3 Zásobování energiemi
Elektrická energie je do objektu přivedena z vedení nízkého napětí.
11.4 Řešení dopravy
Pozemek je přímo napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Třída Míru a Pernerova.
Místo pro parkování je řešeno vnitřní garáží v 1.PP s 30‐ti parkovacími místy. Garáž je
napojena na místní komunikaci pomocí rampy ze severní strany budovy. Dále jsou navržena
dvě parkovací stání pro zásobování vně objektu z jižní strany na Třídě Míru.
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11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
Pozemek bude vyspádován takovým způsobem, aby srážková voda tekla od objektu pryč.
Okolní plochy jsou navrhovány jako pochozí, proto je navržena okolo objektu zámková
dlažba.

12.

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
Není v objektu řešeno
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1.

Účel objektu
Jedná se o novostavbu osmipatrového polyfunkčního domu. Přízemí a první patro je
vyčleněno obchodům a zázemí. Ve druhém patře se nachází technické zázemí a v suterénu
parkovací stání a technické místnosti. Zbytek je administrativa.

2.

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení
vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Polyfunkční stavba je situovaná na Třídě Míru, která představuje nejživější část centra.
Pozemek se nachází na místě bývalého hotelu Veselka, asanovaného v roce 1972. Jedná se
o mimořádně exponovanou lokalitu v centru města. Historicky hotel Veselka uzavíral Třídu
Míru tvořící osu centra. Toto se očekává od nového objektu.
Fasáda objektu odpovídá členění jednotlivých hmot. Komunikační jádro přecházející v
konzolu je obloženo umělým kamenem imitující brazilskou žulu šedozelené barvy.
Technické třetí patro a kancelářská část je kombinací alucobondu (hliníku) s prosklenými
plochami, opatřenými vnějšími žaluziemi. Přízemí je ze tří stran tvořeno prosklenou
fasádou.
Okolní plochy jsou navrhovány jako pochozí, proto je navržena okolo objektu zámková
dlažba.
V objektu se nacházejí bezbariérové vstupy a bezbariérové výtahy. Z veřejně přístupných
ploch se nemusí při vstupu do objektu překonávat žádná překážka.

3.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,
osvětlení, oslunění
Plocha pozemku:
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Užitná plocha:
Počet garážových stání:

1785,7 m2
1335,1 m2
23507 m3
2902,5 m2
30 ( na terénu 2)

Objekt nebyl posuzován na osvětlení ani oslunění, ale z důvodu, že administrativní část je
ze tří stran prosklena, je možné předpokládat, že objekt vyhoví.
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4.

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu
a jeho požadovanou životnost
Jedná se o monolitickou konstrukci s nosnými sloupy, s přiznanými průvlaky. Stavba je
ztužena vertikálním komunikačním jádrem se železobetonovým schodištěm a výtahovou
šachtou. Objekt je hmotově rozdělen a tomu odpovídá i povrchová úprava, resp. opláštění
objektu

4.1

Příprava území
Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je nutno
chránit před provlhčením. Podzemní voda je dle geologického průzkumu na staveništi v
hloubkách, při nichž neovlivní zakládání. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásypu
konstrukce ve stavební jámě. Veškeré zásypy budou provedeny ze zhutnitelného materiálu
a budou zhutněny na 0,2 MPa po vrstvách max. tloušťky 100 mm.

4.2

Geologické poměry ‐ základy
Pozemek je rovinatý. Na základě geologického průzkumu byly zjištěny tyto poměry:
0,00 ‐ 1,50 m
1,50 ‐ 3,40 m
3,40 ‐ 6,20 m
6,20 ‐ 8,20 m
8,20 ‐

Hlína písčitá, F3
Hlinitý písek, ulehlý, S4
Hlinitý štěrkopísek, ulehlý
Jílovité břidlice silně zvětralé a zvětralé, R5
Jílovité břidlice zvětralé až navětralé, R4

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,00 m pod úrovní terénu a neovlivní tak
návrh. Objekt bude založen na základových pasech a patkách ze železobetonu C 25/30 XC2.
Obvodové základové pasy budou široké 600 mm a vysoké 600 mm. Základová spára
nejhlouběji založeného obvodového pasu bude v hloubce 5,00 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Základové pasy pod vnitřní nosnou stěnou budou široké 800 mm a vysoké 600 mm.
Základová spára nejhlouběji založeného vnitřního pasu bude v hloubce 3,80 m pod úrovní
stávajícího terénu.
Nejvíce zatížené základové patky budou čtvercového půdorysu o rozměrech 1900 x 1900
mm a výšce 1000 mm. Základová spára patky bude v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Ostatní patky budou mít rozměr 1500 x 1500 mm a výšku 600 mm. Základová spára je v
hloubce 3,80 m pod úrovní stávajícího terénu
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4.3

Hydroizolace spodní stavby, protiradonová opatření
Na stavbě bude provedena celoplošná PVC hydroizolace Alkorplan 35034 proti zemní
vlhkosti. Folie bude chráněna z obou povrchů geotextilií Filtek 300. Izolace proti radonu
není nutná.

4.4

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou výhradně železobetonové monolitické z betonu C 30/37 XC1.
Tvoří ji stěny vertikálního ztužujícího jádra tl. 200 mm, železobetonové sloupy o průřezech
300 x 600 mm, 300 x 400 mm, 300 x 300 mm, 200 x 500 mm a suterénní stěny tl. 200 mm.
Stropní desky jsou navrženy jako plné, monolitické jednosměrně a obousměrně pnuté. Z
navržených rozponů a zatížení byly navrženy desky tl. 150 mm umístěné ve ztužujícím jádře
a 200 mm ve zbytku konstrukce.
Systém je navržen jako průvlakový s průvlaky vnitřními a obvodovými. Výšky průvlaků jsou
navrženy 600, 700, 800 mm. Některé obvodové průvlaky jsou z důvodu návaznosti na
výplňové zdivo a vynášení obkladu fasády navrženy výšky 900 m. Tloušťky průvlaků jsou
200 mm a v případě uložení na sloup 300 mm.

4.5

Zdivo ‐ stěny
Výplňové zdivo v obvodových stěnách je provedeno z cihelných bloků Heluz 20. Příčky jsou
navrženy z bloků Heluz 11,5.

4.6

Schodiště
Schodiště je železobetonové prefabrikované deskové, dvouramenné typu deska do desky.
Rameno schodiště je široké 1300 mm, dlouhé 2800 mm nebo 3360 mm a tloušťky 135 mm.
Schodišťové stupně jsou vysoké 175 mm a široké 280 mm a jsou obloženy keramickým
obkladem.
Dále je navrženo železobetonové prefabrikované deskové, jednoramenné schodiště
vedoucí ze suterénu do přízemí. Rameno je dlouhé 4760 mm a široké 1250 mm. Tloušťka je
200 mm. Schodišťové stupně jsou široké 280 mm a vysoké 175.
Schodišťová ramena budou uložena na podestu a mezipodestu přes ozub s vloženou
neoprenovou vložkou pro zabránění kročejového hluku a vibrací.
Zábradlí je kovové a 900 mm vysoko.
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4.7

Výtahové šachty
Výtahové šachty jsou železobetonové o tl. 200 mm. Šachty jsou umístěny do ztužujícího
jádra objektu a jeden zásobovací výtah bude umístěn vně.
Zásobovací výtah je navržen pouze z 1.PP do 2.NP. Výtahy v jádře obsluhují všechna
nadzemní podlaží, ale jen jeden výtah obsluhuje suterén.
Výtahové šachty jsou dostatečně velké, aby mohla být uvnitř umístěna strojovna výtahu.

4.8

Příčky
V objektu jsou navrženy příčky z cihelných příčkovek Heluz 11,5 tl. 115 mm. Tyto příčky
budou zakládány na pružné pásky aby bylo zabráněno pozdějším trhlinám z důvodu
dotvarování stropní konstrukce. Do železobetonové konstrukce budou příčky napojeny
pomocí ocelových trnů po 0,5 m.
Příčky mezi kancelářemi jsou navrženy ze sádrokartonu s akustickou izolací.

4.9

Instalační šachty, instalační předstěny, instalační podhledy
V celém objektu jsou instalační šachty vyzděny z cihelných příčkovek Porotherm 11,5 tl.
115 mm. nebo ze sádrokartonových desek s akustickou izolací tl. 100 mm. Předstěny jsou
provedeny z sádrokartonu na hliníkovém roštu, předsazené 150 mm.

4.10 Střecha, terasy, lodžie
Střecha je provedena jako nepochozí plochá dvouvrstvá s pojistnou hydroizolací, která je
nad 2.NP ukončena extenzívní zelenou střechou. po obvodu střechy a v místě návaznosti na
svislé konstrukce je provedeno ochranné pásmo, bez zemního substrátu a jen štěrkovým
zásypem. Zastřešení střešní nadstavby je plechové s matnou povrchovou úpravou.
Nad 8. NP je použita povlaková folie se zásypem.
4.11 Tepelné izolace
Tepelná izolace obvodového pláště je navržena z desek minerální izolace z kamenných
vláken Isover TF Profi tl. 150 mm.
Střecha je izolována izolací Isove Lam 30 tl. 150 mm, která bude použita dvouvrstvě.
Kročejová izolace ve skladbě podlahy je Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 30 mm.
Suteréní stěna je izolována extrudovaným polystyrenem XPS 100 mm.
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4.12 Úprava povrchů ‐ vnitřní
Budou použity omítky vápenocementové štukové s barevným nátěrem, nebo se ponechá
pohledový beton. Koupelnách, WC a kuchyňkách budou použity keramické obklady dle
výběru investora.
4.13 Úprava povrchů ‐ vnější
Fasáda objektu odpovídá členění jednotlivých hmot. Komunikační jádro přecházející v
konzolu je obloženo umělým kamenem imitující brazilskou žulu šedozelené barvy.
Technické třetí patro a kancelářská část je kombinací alucobondu (hliníku) s prosklenými
plochami, opatřenými vnějšími žaluziemi. Přízemí je ze tří stran tvořeno prosklenou
fasádou.
4.14 Dilatace
Není v objektu navržena
4.15 Výplně otvorů
Okna , vnější dveře a prosklená fasáda jsou navrženy hliníkové značky Raynaers.
Vnitřní dveřní otvory jsou navrženy s ocelovou zárubní.
4.16 Klempířské výrobky
Na objektu budou provedeny klempířské prvky z hliníkového plechu, tl. 0,7 mm. Jedná se o
oplechování parapetů oken a oplechování atiky, dojezdu výtahu a střešního výlezu.
4.17 Zámečnické výrobky
V objektu budou ocelová schodišťová zábradlí vysoká 900 mm a zábradlí umístěné u
prostupu stropní konstrukcí ve 2.NP vysoké 1100 mm
4.18 Truhlářské výrobky
Vnitřní parapety jsou navrženy z dřevotřískových desek laminovaných.
4.19 Barevné řešení exteriéru
Barevné řešení odsouhlasí architekt na základě předložených vzorků.
4.20 Vstupní zádveří, vjezd do 1.P.P.
Vjezd do podzemí je situován ze severu zahloubenou rampou. Dveře od garáže jsou sekční
hliníková.
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4.21 Akustika
Příčky mezi kancelářemi jsou navrženy z SDK akustických příček Knauf, které splňují
požadavky na akustickou neprůzvučnost.
Schodišťové prefabrikované rameno je uloženo na neoprenových páscích z důvodů
kročejového hluku a vibrací.
4.22 Hasící přístroje
V objektu se nachází rozvod požární vody a na každém patře v komunikačních prostorách
je požární hydrant.

5.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 73 0540‐2:2011
Obvodové konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby z hlediska tepelně‐technických
parametrů splňovaly stávající zákonné limity a ČSN‐EN. Skladby konstrukcí a vnějších výplní
otvorů jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle
ČSN 73 0540‐2:2011. Více v samostatné příloze č. 4.12.

6.

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko‐geologického průzkumu a
hydrogeologického průzkumu
Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum. Z jeho podkladů se
vycházelo při navrhování základových konstrukcí. Radonové působení bylo stanoveno
jako nízké, hladina podzemní vody nebyla zjištěna.

7.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebudou vytvářeny žádné
nebezpečné zplodiny či nebezpečný odpad. S veškerými odpady bude nakládáno dle
zákonu číslo 185/2001 Sb.

8.

Dopravní řešení
Pozemek je přímo napojen na dopravní infrastrukturu z ulice Třída Míru a Pernerova.
Místo pro parkování je řešeno vnitřní garáží v 1.PP s 30‐ti parkovacími místy. Garáž je
napojena na místní komunikaci pomocí rampy ze severní strany budovy. Dále jsou navržena
dvě parkovací stání pro zásobování vně objektu z jižní strany na Třídě Míru.
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9.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Veškeré obvodové konstrukce jsou izolovány tepelnou izolací, aby nedocházelo k přehřívání
prostorů v létě a tepelným ztrátám v zimě.
Na stavbě bude provedena celoplošná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Izolace proti
radonu není nutná. Agresivní vody nebyly v nejbližším okolí zaznamenány. Objekt se
nenachází v seismicky zatěžovaném území, ani se pod objektem nenachází poddolované
území.

10.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.

11.

Normy a vyhlášky
ČSN 73 05 42 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti
materiálů a konstrukcí.
ČSN 73 05 44 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.
ČSN 73 05 80 Denní osvětlení budov.
ČSN 73 06 08 Hydroizolace staveb. Izolace z polyetylénových folií. Navrhování a provádění.
ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.
ČSN 73 08 33 Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a ubytování.
ČSN 73 10 00 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování.
ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí.
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí.
ČSN 73 19 01 Navrhování střech.
ČSN 73 34 50 Obklady keramické a skleněné.
ČSN 73 36 10 Klempířské stavební práce.
ČSN 73 42 10 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.
ČSN 73 43 01 Obytné budovy.
ČSN 73 45 05 Podlahy. Společná ustanovení.
ČSN 74 45 20 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic.
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1.

Základní informace o stavbě
Jedná se o novostavbu osmipatrového polyfunkčního domu. Přízemí a první patro je
vyčleněno obchodům zázemí. Ve druhém patře se nachází technické zázemí a v suterénu
parkovací stání a technické místnosti. Zbytek je administrativa. Celá budova je
železobetonová skeletová.

2.

Technické a konstrukční řešení objektu
Jedná se o monolitickou konstrukci s nosnými sloupy, s přiznanými průvlaky. Stavba je
ztužena vertikálním komunikačním jádrem se železobetonovým schodištěm a výtahovou
šachtou. Objekt je hmotově rozdělen a tomu odpovídá i povrchová úprava, resp. opláštění
objektu. Monolitické betonové konstrukce jsou z vnější strany zatepleny izolačním pláštěm.
Střecha je provedena plochá jednoplášťová nepochozí, která je nad 2.NP ukončena
extenzívní zelenou střechou. Zastřešení střešní nadstavby je plechové s matnou
povrchovou úpravou. Nad 8. NP je použita povlaková folie se zásypem.
Objekt je založen na základových patkách a základových pasech.

3.

Geologické poměry ‐ základy
Pozemek je rovinatý. Na základě geologického průzkumu byly zjištěny tyto poměry:
0,00 ‐ 1,50 m
1,50 ‐ 3,40 m
3,40 ‐ 6,20 m
6,20 ‐ 8,20 m
8,20 ‐

Hlína písčitá, F3
Hlinitý písek, ulehlý, S4
Hlinitý štěrkopísek, ulehlý
Jílovité břidlice silně zvětralé a zvětralé, R5
Jílovité břidlice zvětralé až navětralé, R4

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,00 m pod úrovní terénu a neovlivní tak
návrh. Objekt bude založen na základových pasech a patkách ze železobetonu C 25/30 XC2.
Obvodové základové pasy budou široké 600 mm a vysoké 600 mm. Základová spára
nejhlouběji založeného obvodového pasu bude v hloubce 5,00 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Základové pasy pod vnitřní nosnou stěnou budou široké 800 mm a vysoké 600 mm.
Základová spára nejhlouběji založeného vnitřního pasu bude v hloubce 3,80 m pod úrovní
stávajícího terénu.
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Nejvíce zatížené základové patky budou čtvercového půdorysu o rozměrech 1900 x 1900
mm a výšce 1000 mm. Základová spára patky bude v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Ostatní patky budou mít rozměr 1500 x 1500 mm a výšku 600 mm. Základová spára je v
hloubce 3,80 m pod úrovní stávajícího terénu

4.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou výhradně železobetonové monolitické z betonu C 30/37 XC1.
Tvoří ji stěny vertikálního ztužujícího jádra tl. 200 mm, železobetonové sloupy o průřezech
300 x 600 mm, 300 x 400 mm, 300 x 300 mm, 200 x 500 mm a suterénní stěny tl. 200 mm.
Stropní desky jsou navrženy jako plné, monolitické jednosměrně a obousměrně pnuté. Z
navržených rozponů a zatížení byly navrženy desky tl. 150 mm umístěné ve ztužujícím jádře
a 200 mm ve zbytku konstrukce.
Systém je navržen jako průvlakový s průvlaky vnitřními a obvodovými. Výšky průvlaků jsou
navrženy 600, 700, 800 mm. Některé obvodové průvlaky jsou z důvodu návaznosti na
výplňové zdivo a vynášení obkladu fasády navrženy výšky 900 m. Tloušťky průvlaků jsou
200 mm a v případě uložení na sloup 300 mm.

5.

Schodiště
Schodiště je železobetonové prefabrikované deskové, dvouramenné typu deska do desky.
Rameno schodiště je široké 1300 mm, dlouhé 2800 mm nebo 3360 mm a tloušťky 135 mm.
Schodišťové stupně jsou vysoké 175 mm a široké 280 mm a jsou obloženy keramickým
obkladem.
Dále je navrženo železobetonové prefabrikované deskové, jednoramenné schodiště
vedoucí ze suterénu do přízemí. Rameno je dlouhé 4760 mm a široké 1250 mm. Tloušťka je
200 mm. Schodišťové stupně jsou široké 280 mm a vysoké 175.
Schodišťová ramena budou uložena na podestu a mezipodestu přes ozub s vloženou
neoprenovou vložkou pro zabránění kročejového hluku a vibrací.
Zábradlí je kovové a 900 mm vysoko.
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6.

Výtahové šachty
Výtahové šachty jsou železobetonové o tl. 200 mm. Šachty jsou umístěny do ztužujícího
jádra objektu a jeden zásobovací výtah bude umístěn vně.
Zásobovací výtah je navržen pouze z 1.PP do 2.NP. Výtahy v jádře obsluhují všechna
nadzemní podlaží, ale jen jeden výtah obsluhuje suterén.
Výtahové šachty jsou dostatečně velké, aby mohla být uvnitř umístěna strojovna výtahu.

7.

Předpoklady o postupu provádění:
Po provedení základů a podkladního betonu, bude v místech napojení nosné svislé
konstrukce použit před pokládkou hydroizolace, krystalizační nátěr.
Zásyp suterénu bude proveden až po dokončení stropu v 1. N.P.
Prefabrikovaná schodišťová ramena budou osazena na neoprenové podložky. U podesty
bude použita vylamovací výztuž STABOX S, STA 9 B.

8.

Statický výpočet
Statický výpočet se zabývá předběžným návrhem nosných prvků a jejich předběžným
posouzení. Výpočet má 24 stran a je vypracován dle všech níže uvedených norem a
předpisů.
Sněhová oblast I, větrová oblast II.
Použitý software: Autocad 2010

9.

Použité normy a předpisy:
Normy:
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 10027 Systémy označování ocelí
ČSN EN 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení.
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu
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Zatížení stanoveno dle:
ČSN EN 1991‐1‐1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí ‐ Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1991‐1‐3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí ‐ Zatížení sněhem
ČSN EN 1991‐1‐4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí ‐ Zatížení větrem
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1.

Základní informace o stavbě
Jedná se o novostavbu osmipatrového polyfunkčního domu. Přízemí a první patro je
vyčleněno obchodům a zázemí. Ve druhém patře se nachází technické zázemí a v suterénu
parkovací stání a technické místnosti. Zbytek je administrativa. Celá budova je
železobetonová skeletová.

2.

Technické a konstrukční řešení objektu
Jedná se o monolitickou konstrukci s nosnými sloupy, s přiznanými průvlaky. Stavba je
ztužena vertikálním komunikačním jádrem se železobetonovým schodištěm a výtahovou
šachtou. Objekt je hmotově rozdělen a tomu odpovídá i povrchová úprava, resp. opláštění
objektu. Monolitické betonové konstrukce jsou z vnější strany zatepleny izolačním pláštěm.
Střecha je provedena plochá jednoplášťová nepochozí, která je nad 2.NP ukončena
extenzívní zelenou střechou. Zastřešení střešní nadstavby je plechové s matnou
povrchovou úpravou. Nad 8. NP je použita povlaková folie se zásypem.
Objekt je založen na základových patkách a základových pasech.

3.

Geologické poměry ‐ základy
Pozemek je rovinatý. Na základě geologického průzkumu byly zjištěny tyto poměry:
0,00 ‐ 1,50 m
1,50 ‐ 3,40 m
3,40 ‐ 6,20 m
6,20 ‐ 8,20 m
8,20 ‐

Hlína písčitá, F3
Hlinitý písek, ulehlý, S4
Hlinitý štěrkopísek, ulehlý
Jílovité břidlice silně zvětralé a zvětralé, R5
Jílovité břidlice zvětralé až navětralé, R4

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,00 m pod úrovní terénu a neovlivní tak
návrh. Objekt bude založen na základových pasech a patkách ze železobetonu C 25/30 XC2.
Obvodové základové pasy budou široké 600 mm a vysoké 600 mm. Základová spára
nejhlouběji založeného obvodového pasu bude v hloubce 5,00 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Základové pasy pod vnitřní nosnou stěnou budou široké 800 mm a vysoké 600 mm.
Základová spára nejhlouběji založeného vnitřního pasu bude v hloubce 3,80 m pod úrovní
stávajícího terénu.
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Nejvíce zatížené základové patky budou čtvercového půdorysu o rozměrech 1900 x 1900
mm a výšce 1000 mm. Základová spára patky bude v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Ostatní patky budou mít rozměr 1500 x 1500 mm a výšku 600 mm. Základová spára je v
hloubce 3,80 m pod úrovní stávajícího terénu

4.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou výhradně železobetonové monolitické z betonu C 30/37 XC1.
Tvoří ji stěny vertikálního ztužujícího jádra tl. 200 mm, železobetonové sloupy o průřezech
300 x 600 mm, 300 x 400 mm, 300 x 300 mm, 200 x 500 mm a suterénní stěny tl. 200 mm.
Stropní desky jsou navrženy jako plné, monolitické jednosměrně a obousměrně pnuté. Z
navržených rozponů a zatížení byly navrženy desky tl. 150 mm umístěné ve ztužujícím jádře
a 200 mm ve zbytku konstrukce.
Systém je navržen jako průvlakový s průvlaky vnitřními a obvodovými. Výšky průvlaků jsou
navrženy 600, 700, 800 mm. Některé obvodové průvlaky jsou z důvodu návaznosti na
výplňové zdivo a vynášení obkladu fasády navrženy výšky 900 m. Tloušťky průvlaků jsou
200 mm a v případě uložení na sloup 300 mm.

5.

Schodiště
Schodiště je železobetonové prefabrikované deskové, dvouramenné typu deska do desky.
Rameno schodiště je široké 1300 mm, dlouhé 2800 mm nebo 3360 mm a tloušťky 135 mm.
Schodišťové stupně jsou vysoké 175 mm a široké 280 mm a jsou obloženy keramickým
obkladem.
Dále je navrženo železobetonové prefabrikované deskové, jednoramenné schodiště
vedoucí ze suterénu do přízemí. Rameno je dlouhé 4760 mm a široké 1250 mm. Tloušťka je
200 mm. Schodišťové stupně jsou široké 280 mm a vysoké 175.
Schodišťová ramena budou uložena na podestu a mezipodestu přes ozub s vloženou
neoprenovou vložkou pro zabránění kročejového hluku a vibrací.
Zábradlí je kovové a 900 mm vysoko.

‐4‐

6.

Výtahové šachty
Výtahové šachty jsou železobetonové o tl. 200 mm. Šachty jsou umístěny do ztužujícího
jádra objektu a jeden zásobovací výtah bude umístěn vně.
Zásobovací výtah je navržen pouze z 1.PP do 2.NP. Výtahy v jádře obsluhují všechna
nadzemní podlaží, ale jen jeden výtah obsluhuje suterén.
Výtahové šachty jsou dostatečně velké, aby mohla být uvnitř umístěna strojovna výtahu.

7.

Výpočet základových konstrukcí
Výpočet byl proveden v programu GEO5 2016 ‐ Patky dle ČSN 73 1001 a druhého
návrhového přístupu DA2
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1.

Základní informace o stavbě
Jedná se o novostavbu osmipatrového polyfunkčního domu. Přízemí a první patro je
vyčleněno obchodům a zázemí. Ve druhém patře se nachází technické zázemí a v suterénu
parkovací stání a technické místnosti. Zbytek je administrativa. Celá budova je
železobetonová skeletová.

2.

Technické a konstrukční řešení objektu
Jedná se o monolitickou konstrukci s nosnými sloupy, s přiznanými průvlaky. Stavba je
ztužena vertikálním komunikačním jádrem se železobetonovým schodištěm a výtahovou
šachtou. Objekt je hmotově rozdělen a tomu odpovídá i povrchová úprava, resp. opláštění
objektu. Monolitické betonové konstrukce jsou z vnější strany zatepleny izolačním pláštěm.
Střecha je provedena plochá jednoplášťová nepochozí, která je nad 2.NP ukončena
extenzívní zelenou střechou. Zastřešení střešní nadstavby je plechové s matnou
povrchovou úpravou. Nad 8. NP je použita povlaková folie se zásypem.
Objekt je založen na základových patkách a základových pasech.

3.

Geologické poměry ‐ základy
Pozemek je rovinatý. Na základě geologického průzkumu byly zjištěny tyto poměry:
0,00 ‐ 1,50 m
1,50 ‐ 3,40 m
3,40 ‐ 6,20 m
6,20 ‐ 8,20 m
8,20 ‐

Hlína písčitá, F3
Hlinitý písek, ulehlý, S4
Hlinitý štěrkopísek, ulehlý
Jílovité břidlice silně zvětralé a zvětralé, R5
Jílovité břidlice zvětralé až navětralé, R4

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,00 m pod úrovní terénu a neovlivní tak
návrh. Objekt bude založen na základových pasech a patkách ze železobetonu C 25/30 XC2.
Obvodové základové pasy budou široké 600 mm a vysoké 600 mm. Základová spára
nejhlouběji založeného obvodového pasu bude v hloubce 5,00 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Základové pasy pod vnitřní nosnou stěnou budou široké 800 mm a vysoké 600 mm.
Základová spára nejhlouběji založeného vnitřního pasu bude v hloubce 3,80 m pod úrovní
stávajícího terénu.
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Nejvíce zatížené základové patky budou čtvercového půdorysu o rozměrech 1900 x 1900
mm a výšce 1000 mm. Základová spára patky bude v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího
terénu.
Ostatní patky budou mít rozměr 1500 x 1500 mm a výšku 600 mm. Základová spára je v
hloubce 3,80 m pod úrovní stávajícího terénu

4.

Kanalizace

4.1. Napojení
Objekt je napojen k jednotné kanalizaci. Sítě, na které bude objekt připojen, jsou
orientovány jižně od objektu, paralelně s přilehlou ulicí. Kanalizační stoka je uložena ve
vzdálenosti 15,1 m od objektu. Hloubka uložení kanalizace je 1,82 m pod úrovní terénu.
4.2

Přípojka
Jednotná přípojka spojuje hlavní kanalizační stoku s kanalizací splaškovou a dešťovou. Obě
kanalizace se napojují ve venkovní revizní šachtě, odkud pokračují jednotnou kanalizační
trubkou. Přípojka začíná za venkovní revizní šachtou a ústí do připravené odbočky na hlavní
stoce.
Přípojka o délce 15,1 m je provedena z kameniny DN 200 mm. Je uložena do rýhy se
štěrkopískovým obsypem.
Pro splaškovou i dešťovou kanalizaci je použita shodná RŠ vně objektu. Jedná se o
kruhovou RŠ o průměru 1000 mm a hloubce 1,4 m pod povrchem.

4.3

Vnitřní rozvody
Veškeré připojovací potrubí je vedeno v předstěnách nebo v šachtách. Bude použit materiál
HT potrubí z polypropylénu. Minimální sklon 3%.
Odpadní potrubí je vedeno šachtami a bude z HT potrubí. Dimenze jsou v celém objektu
stejné pro splaškové potrubí DN 110 pro dešťové je to DN 90 z HT. Dešťové potrubí je
vedeno skrz objekt.
Větrací potrubí je dimenzováno z HT DN 110 v celém objektu nad každým jednotlivým
splaškovým odpadním potrubím. Vytaženo nad střechou s přesahem 0,3m a zakončeno
větrací hlavicí.
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Pro svodné potrubí je dimenzováno potrubí KG DN 125. Vedeno pod stropem v 1.PP. Pro
dešťové vody je to DN 110 a DN 125, taktéž vedeno pod stropem v 1.PP. Obojí potrubí jsou
z materiálu KG se sklonem min. 2%.

5.

Vodovod

5.1

Zdroj vody
Potrubí je napojeno na vodovodní řad. Studená voda se přivádí do objektu z veřejné sítě
potrubím z pozinkované oceli o světlosti DN 50. Vodoměrná soustava je umístěna uvnitř
objektu

5.2

Přípojka
Vodovodní přípojka DN50 je napojena na vodovodní řad vzdálený od objektu 7 metrů.
Připojení je provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem se zemní soupravou. Přípojka
je vedena v hloubce přibližně 1,6 metru a je navržena z oceli. Potrubí je uloženo do
pískového lože a obsypáno pískem do 0,1 metru nad povrch potrubí. Nad pískový obsyp je
natažen pruh signální fólie červené barvy. Vodovodní přípojka je napojena na hlavní sít v
hloubce 1200 mm pod okolním terénem. Délka přípojky od hlavní sítě k HUV je 1,5 m a její
sklon 0,3%.

5.3

Vnitřní rozvody
Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem vody, umístěným na vodoměrné soustavě v
budově. Spolu s hlavním uzávěrem vody tvoří vodoměrnou soustavu také filtr, vodoměr,
vypouštěcí ventil a zpětný ventil. Rozvody SV, TV i CV jsou vedeny pod stropem v 1.PP.
Veškeré ležaté potrubí musí být provedeno se sklonem 0,3% směrem k vypouštěcím
ventilům.
Součástí vodovodu je i cirkulační potrubí, které zabraňuje klesnutí teploty TUV v potrubí.
Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě. Do instalačních šachet je zajištěn přístup v
patře pomocí instalačních dvířek.
Podlažní rozvody jsou zajištěny předstěnami. Prostupy stropem a stěnou je třeba po
montáži potrubí upravit.
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5.4

Příprava TUV
V kotelně v suterénu je umístěn teplovodní nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody o
potřebném objemu s kotlem, který slouží k centrální přípravě teplé vody. Nucenou cirkulaci
zajišťuje čerpadlo, které je součástí zásobníku.

6.

Větrání
Soustava je navržena jako rovnotlaká se systémem nuceného větrání s rekuperací
odpadního vzduchu. Vzduchotechnická soustava je navržena tak, aby zajistila nutnou
výměnu vzduchu a požadovaný průtok vzduchu větráním, při plném využití budovy.
Větrány budou obchody i kanceláře.
Garáž je větrána podtlakově ventilátorem umístěným ve vzduchotechnické místnosti.
Pro vzduchotechnickou místnost je vyčleněno celé 3.NP.
Rozvodné potrubí je navrženo z pozinkovaného materiálu obdélníkového průřezu.
Vodorovné rozvodné potrubí je uloženo pod stropem, v 1.PP tak aby nebyla ohrožena
podjezdná výška, v kancelářích je umístěno nad zavěšený podhled.
Pro odvětrání WC, koupelen a kuchyněk je navrženo podtlakové větrání.

7.

Plynovod
Objekt není napojen na plynovod. Kotel je elektrický.
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