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In order to design an urban study of a residential                
district in Liberec - Textilana, a new multifunctional 
building is designed. It is the domimant of the district, 
which opens new life around the Harcovsky brook. 

The urban design is based on reusing a truncated Har-
covsky brook and proposing a new district around the 
brook. It extends in the center of the area. The urban 
structure slowly „breaks“ from the typical town building 
character to a more natural structure. 

The newly designed building will consist of both 
commercial and office spaces. The originally desig-
ned mass is divided into two interconnected masses. 
Between them are created new smaller open spaces 
such as „outdoor gardens“. Employees will have the 
view and the possibility of resting in the outdoor terra-
ces over the gardens. 

Around the whole building is designed a steel con-
struction baring a vertical shading slats. It makes the 
building look solid and simple to its surroundings. 

The dominant slanted corner of the building is am-
plified by the graduated height of the slats and the 
building itself. 

A slightly non-traditional conception of the administra-
tive building is connected with its simple and functio-
nal plan proposal. 

In front of the building is proposed a tram stop in the 
pedestrian zone. On the eastern side of the building 
continues a pedestrian zone with commercial spaces.

The urban design is attached in the first part, following 
the design itself, the thesis then continues with the          
construction, static and technical parts. 

ABSTRACT



V rámci urbnistického návrhu nové obytné čtvrti na 
území Textilany v Liberci vzniká nová polyfunkční budo-
va. Jedná se  o nárožní hlavní  dominantu území, která 

otevírá nový život okolo Harcovského potoka.    

Urbanistický návrh lokality je založen na využítí zatrub-
něného harcovského potoka. Potok graduje v centru 

zástavby, která má městský charakter. Zástavba se 
postupně rozpadá z městského charakteru na  volnější 

přírodnější strukturu.  

Nově vzniklá budova bude obsahovat komerční a 
kancelářské prostory. Původně navržená hmota je 
členěna na dvě vzájemně propojené hmoty, mezi 

kterými vznikají menší prostory tzv. venkovní zahrady. 
Do těchto zahrad budou mít zaměstnanci výhled, 

možnost oddychu se nabízí i na venkovních teráskách 
nad zahradou. 

Okolo celé nově vzniklé budovy je pak postavena 
předsazená ocelová konstrukce s venkovním stíněním 

vertikálních lamel, které udávají jinak složitější hmotě 
celistvost a jednoduchost pro své okolí.

Dominantní zešikmené nároží budovy je podtrženo 
gradující výškou objektu a lamel. 

Trochu netradičně pojatá administrativní budova 
je tak svým vnějším i vnitřním vzhledem doplněna             

o jednoduše fungující dispoziční řešení.  

V pěší zóně před budovou bude umístěna tramvajová 
zastávka. Na východní straně od objektu je pak pěší 

zóna obklopená komercemi. 
 

Návrh navazuje na předdiplomní urbanistické řešení, 
následuje architektonická, stavební, statická a TZB 

část. 

ANOTACE



PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT



předdiplomová práce byla zpracována v rámci 
ateliéru v zimním semestru 2017 a představuje     
návrh nové čtvrti  v Liberci na území Texti lany. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ



Zadáním předdiplomního projektu je vytvoření nové 
obytné čtvrti na území bývalé Texti lany v Liberci bez 
l imitů typu a množství zástavby.
Území se nachází nedaleko centra, má charakter 
údolí s velice svažitým terénem z obou stran. Záro-
veň územím prostupuje tramvaj a lemuje ho ze se-
verní strany společně s rušnou si lnicí. V okolí území 
se nachází také několik sídlišť, které nenabízí zrovna 
pozitivní výhled. 
V blízkosti jsou ale dvě krásné vily a nyní nevyužívaná 
budova Blaupunkt. Dalším zajímavým prvkem v území 
je zatrubněný Harcovský potok. Nedaleko území se 
nachází Harcovská přehrada nebo lesopark. 

V mém návrhu jsem využila zatrubněný Harcov-
ský potok jako hlavní tepnu nové čtvrti. Potok 
graduje v centru zástavby, kde se také více roz-
vírá. Vedle potoka je promenáda, která vytvá-
ř í  pří jemný prostup celým územím. Zástavba má 
městský charakter, který se postupně „rozpadá“ 
na meší části a dochází tak k rozvolňování zá-
stavby. V centru města je nejvyšší hustota zá-
stavby a výšková gradace hmot.
Tramvaj prochází územím a je součástí pěší zóny, 
zastávka je ponechána s možností krytého čeká-
ní v loubí budovy. 
Funkce budov jsou v části centra administrativní 
s komerčními prostory. Méně upjatou část tvoří 
bytová zástavba a nakonec rekreační oblast u 
rybníka. 

NOVÁ OBYTNÁ ČTVRŤ LIBEREC 
TEXTILANA
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DIPLOMOVÁ PRÁCE



diplomová práce řeší návrh polyfunkčního 
domu -  konkrétně administrativní budovu         

s komerčními prostory. 

ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



VÝBĚR OBJEKTU

Výběr místa byl poměrně jednoduchý - nabízí se budo-
va, která stojí v nároží pozemku jako hlavní dominanta, 
sedí v samotném centru nově vytvořené zástavby. 
Před budovou projíždí tramvaj, uvažuje se zachová-
ní tramvajové zastávky a umožnění tak obyvatelům 
přímou návaznost na nově vzniklé centrum. Budova 
je blízkosti potoka a promenády. Pozemek je téměr 
rovinný.

Úvaha nad náplní budovy předpokládá nová pracov-
ní místa a zároveň reprezentativnost dané oblasti. 
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KONCEPT
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Na severní straně je hlavní vstup do objek-
tu administrativy, po okolních stranách pak 
vstupy do komerčních prostor - pronajíma-
telné jednotky. Jemnou čarou je naznačena 
možnost rozdělení nájemců. Blízko vstupu do 
administrativy se také nachází vstup do bistra, 
které mohou navštěvovat například zaměst-
nanci. 

Vjezd do podzemních garáží se nachází na 
západní straně při komunikaci Na Bídě. 
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KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB



součástí je základní půdorys a řez v detailu   
projektu - DSP. Dále komplexní řez ukazující 

řešení obvodového pláště

STAVEBNÍ ČÁST



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	 Identifikační	údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby:  Polyfunkční dům 
b) Místo stavby:   ulice Jablonecká, Liberec 
c) Katastrální území: Liberec (682039)
d) Č. pozem. parc.: 3598/3
e) Druh stavby: Administrativní budova s komerčními plochami 
f)  Obecní úřad: Magistrát města Liberec
g) Stavební úřad: Odbor stavební úřad - Liberec
h) Okres:  Liberec
i)  Kraj:   Liberecký
j)  Charakter stavby: Trvalý

A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi)
a) Název investora: -
b) Místo investora:  -
c) Krajský úřad:  -

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení: Lucie Neničková
b) Firma:  -
c) Místo:  Roháčova 46, Praha 3, Žižkov
d) Krajský úřad: Praha 3

A.2					Seznam	vstupních	podkladů	

V souvislosti se zpracováním dokumentace, byly zpracovateli předány tyto podklady:
Výkresy stávajícího stavu 
Fotodokumentace místa
Písemné zadání

A.3							Údaje	o	území	

A.3.1   Rozsah řešeného území
Řešené území se nachází v Liberci u ulice Jablonecká a Na Bídě. V rámci projektu se řešila pouze část lokality 
z urbanistického návrhu řešeného v předdiplomním projektu. 

A.3.2   Dosavadní využití a zastavěnost území
V současnosti je parcela nevyužitá, jen částí projíždí tramvajová linka. Na území se nenachází jinak žádná 
zástavba. 

A.3.3   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Na území se nevztahuje žádná zvláštní ochrana.

A.3.4   Údaje o odtokových poměrech
 Urbanistickým návrhem protéká navržený Harcovský potok - v těsné blízkosti řešeného pozemku. 

A.3.5   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba je v plném souladu s územním plánem obce. Podle ÚP dokumentace se pozemek nachází  na smíše-
né městské ploše.

A.3.6   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Nachází se v obci, která má územní plán. 

A.3.7   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není předmětem diplomové práce. 

A.3.8   Seznam výjimek a úlevových řešení   
Není předmětem diplomové práce. 

A.3.9   Seznam souvisejících podmiňujících investic
Není předmětem diplomové práce. 

A.3.10   Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby.
Pří výstavbě dojde k dotčení pozemku 3598/3.

A.4							Údaje	o	stavbě	

A.4.1   Účel stavby
Jedná se o administrativní budovu s komerčními plochami a bistrem pro veřejnost i zaměstnance. Účelem 
stavby je tedy možnost nových pracovních míst v nově navrženém plánu. 
 
A.4.2   Účel užívání stavby
Stavba bude užívána jako administrativní budova s kancelářemi. V budově se nachází komerční plochy a 
bistro. 

A.4.3   Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

A.4.4   Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba není žádným zvláštním způsobem chráněna.

A.4.5   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpe-
čující bezbariérové užívání staveb
Je zajištěno bezbariérové užívání stavby dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.

A.4.6   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není předmětem diplomové práce.

A.4.7   Seznam výjimek a úlevových řešení
Není předmětem diplomové práce.

A.4.8   Navrhované kapacity stavby
a) Zastavěná plocha:  2475 m2
b) Obestavěný prostor: 48 511 m3
c) Počet nadzemních podlaží: 8
d) Počet podzemních podlaží: 1
e) Počet garážových stání:   70 
f)  Funkční jednotky:  Objekt je rozdělen do několika funkčních částí - v podzemní části se nachází  
    parkování, v prvním nadzemním patře komerční plochy a bistro a    
    ve vyšších podlaží pak kancelářské plochy.



g) Počet uživatelů: Bistro 60 osob, kanceláře 665 osob, zaměstnanci zajišťující provoz budovy 10   
   osob 

A.4.9   Základní bilance stavby
Není předmětem diplomové práce. 

A.4.10   Základní předpoklady výstavby
Stavba má všechny základní předpoklady pro úspěšné provedení. Základním předpokladem je napojení na 
inženýrské sítě. 

A.4.11   Orientační náklady stavby
Není předmětem diplomové práce.

A.5       Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

Stavba obsahuje jeden stavební objekt - SO 01 - Polyfunkční dům.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v území určeném k nové zástavbě v centru města Liberec (kú Liberec) v ulici Jablonec-
ká a Na Bidě.  V současnosti je parcela nevyužitá, v blízkosti projíždí tramvajová linka. Na území se nenachází 
jinak žádná zástavba. 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum) 
Byla provedena obhlídka pozemku, zaměřené na vztahy terénu a okolních budov k řešenému pozemku. 
Zároveň také proběhla fotografická dokumentace stvajícího stavu. 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V dotčeném území se nachází ochranné pásmo stávající tramvajové linky (30m od osy krajní koleje)

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 
Stavba by se neměla nacházet v záplavovém území. Je ale v blízkosti zatrubněného potoka. 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na okolní prostředí ani na populaci. Záměr výstavby nemá vlivy na půdu, povrchové 
a podzemní vody ani nedojde ke změnám geodetických podmínek ani horninového podloží. Posuzovaný 
záměr nemá vliv na faunu, floru nebo ekosystémy.

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné demoliční ani asanační práce nebudou provedeny.  

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infra-
strukturu)
Stavbu lze napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravně jsou objekty napojeny na stá-
vající komunikaci v území – Na Bídě. Z této ulice je také naržen vjezd do podzemní garáže.

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá vazby na související investice a její uskutečnění není podmíněno realizací jiné stavby, ani není 
vázáno na další subjekty.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1.   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o administrativní budovu s komerčními plochami a bistrem pro veřejnost i zaměstnance. Účelem 
stavby je tedy možnost nových pracovních míst v nově navrženém plánu. Podrobné kapacity jsou uvedené v 
kapitole A.4.8.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanisticky projekt vychází z řešení celé lokality území v předdiplomním projektu. Objekt dominuje navržené-
mu území, otvírá celý prostor lemovaný kolem potoku. Původně navržená hmota byla rozdělena na dva prolí-
nající se objekty. Jedna hmota vytváří dominantu a je o dvě patra vyšší. Celá stavba je opláštěna předsa-
zenou ocelovou konstrukcí, na které jsou otáčivé hliníkové lamely, umožňující stínění, zároveň vytváří celistvý 
vzhled domu. V prostorech, kde je prostor pouze ohraničený konstrukcí je navržena střešní zahrada, do které 
mají zaměstnanci výhled. Z jižní a východní strany objektu je také výhled na potok, promenádu a veřejný 
prostor, který je ideou celého předdiplomního urbanistického návrhu. 



B.2.3	 Celkové	provozní	řešení,	technologie	výroby	
Provoz	budovy	je	rozdelěn	do	několika	částí.	V	1.PP	se	nachází	technické	zázemí	a	podzemní	parkování.	Z	
garáže	vedou	dvě	evakuační	schodiště	a	jeden	výtah	se	schodištěm	vedoucí	k	recepci	v	1.NP.	V	1.NP	se	na-
chází	komerční	prostory,	vchod	do	kancelářské	části	s	recepcí	a	bistro.	Ve	vyšších	patrech	se	nachází	samot-
né	kancelářské	prostory.	

B.2.4	 Bezbariérové	užívání	stavby	
Je	zajištěno	bezbariérové	užívání	stavby	dle	požadavků	vyhlášky	398/2009	Sb.

B.2.5	 Bezpečnost	při	užívání	stavby	
Bezpečnost	uživatelů	stavby	i	souvisejících	objektů	bude	zajištěna	dle	platných	norem	a	vyhlášek.

B.2.6	 Základní	charakteristika	objektů	
B.2.6.1	Stavební,	konstrukční	a	materiálové	řešení
Jedná	se	o	železobetonový	skelet	v	základním	modulu	8100mm,	založený	na	železobetonové	vaně	s	pod-
kladní	vrstvou	betonu.	Stropní	desky	tvoří	železobetonové	desky	se	skrytými	průvlaky.	Celá	stavba	je	ztužena	
dvěma	železobetonovými	jádry	s	výtahy,	schodišti	a	instalačními	šachtami.	Ve	vzdálenosti	1,5m	od	fasády	je	
předsazená	ocelová	konstrukce,	na	které	jsou	umístěna	stínidla	v	podobě	hliníkových	otáčivých	lamel.	

Bourací	práce
Nejsou	součástí	projektu.

Výkopy
Výkopy	budou	provedeny	do	hloubky	dle	stávajícího	terénu		4.460	m.

Spodní	stavba
Objekt	bude	založen	na	železobetonové	vaně	s	podkladní	vrstvou	betonu.	Založení	stavby	bude	odpovídat	
průzkumům	s	ohledem	na	radonové	riziko	a	podloží.	

Svislé	nosné	konstrukce
Svislé	nosné	konstrukce	jsou	tvořeny	monolitickými	železobetonovými	sloupy	z	betonu	C25/30.	Nosné	stěny	v	
železobetonových	ztužujících	jádrech	budou	ze	stejného	typu	betonu,	tloušťy	300	mm	(v	1.PP	sloupy	500x300	
mm	a	v	1.NP	sloupy	400x400	mm.	

Svislé	nenosné	konstrukce
Vnitřní	nenosné	konstrukce	budou	zděné	z	pórobetonových	příčovek	Ytong.	Je	třeba	dbát	na	dostatečnou	
neprůzvučnost	provozů.	

Vodorovné	nosné	konstrukce
Vodorovné	nosné	konstrukce	jsou	železobetonové	monolitické	desky	betonu	C25/30	tloušťky	280	mm	se	skry-
tými	průvlaky	v	tloušťce	desky.	

Konstrukce	zastřešení
Střecha	je	plochá	se	sklonem	1,5%,	odvodnění	bude	provedeno	střešními	vnitřními	žlaby.	Střechy	v	nad	1.NP	
budou	řešeny	jako	jednoplášťové	s	intenzivní	zelení.	Střechy	nad	6.	a	8.	NP	budou	řešey	jako	jednoplášťové	s	
extenzivní	zelení.	

Schodiště
Schodiště	jsou	dvouramenná,	tvořená	železobetonem.	Schodišťová	ramena	jsou	prefabrikovaná,	podesty	a	
mezipodesty	jsou	z	monolitického	železobetonu.		

Výplně	otvorů	-	okna	-	fasáda
Fasáda	objektu	je	řešena	jako	lehká	obvodová	konstrukce	systému	Schüco	FW50+	s	hliníkovým	rámem.	

Sloupky	systému	jsou	od	sebe	osově	vzdálené	1350	mm.	

Podlahy
Podlahy	ve	vstupních,	komerčních	prostorech	a	bistru	jsou	tvořeny	laminátovou	podlahou.	Hygienické	zázemi	
a	chodby	dlažbou	a	kancelářské	plochy	pak	zátežovým	kobercem.

Podhledy
Podhledy	jsou	převážně	v	kancelářských	a	hygienických	prostorech	řešena	jako	sádrokartonové	zavěšené	
desky	na	systémovém	roštu.	

B.2.6.2	Mechanická	odolnost	a	stabilita
Stavba	je	navržena	tak,	aby	zatížení	na	ni	působící	v	průběhu	výstavby	a	užívání	nemělo	za	následek	zřícení	
stavby	nebo	její	části,	větši	stupeň	nepřístupného	přetvoření,	poškození	jiných	částí	stavby	v	důsledku	většího	
přetvoření	nosné	konstrukce,	atd.	

B.2.7	 Základní	charakteristika	technických	a	technologických	zařízení	
V	rámci	projektu	byla	řešena	základní	koncepce	TZB	systémů,	která	je	popsaná	v	rámci	technické	části	TZB.	

Vodovod	-	Objekt	je	napojen	na	vodovodní	řád	umístěný	v	ulici	Jablonecká.	Vnitřní	rozvody	jsou	plastové,	
opatřené	tepelnou	izolací	a	jsou	vedeny	ve	drážkách	ve	zdi.	

Kanalizace	-	Kanalizace	je	řešena	jako	oddílná	-	je	připojena	přes	revizní	šachty	do	veřejné	kanalizace	v	ulici	
Jablonecká.	Svislé	rozvody	jsou	vedeny	v	instalačních	šachtách,	vodorovné	v	předstěně.	

Vytápění	a	příprava	TV
Objekt	je	napojený	na	místní	teplovod	přes	výměníkovou	stanici,	umístěnou	v	1.PP.	Vytápěn	je	objekt	přede-
vším	podlahovými	konvektory,	možné	je	dohřívat	vzduch	i	vzduchotechnikou.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické	jednotky	jsou	umístěny	v	1.PP	tak,	aby	byl	zajištěn	dostatečný	přívod	čerstvého	vzduchu.	Z	
těchto	jednotek	je	vzduch	rozváděn	do	jednotlivých	provozů	-	do	komerčních	ploch,	do	administrativní	části,	
bistra	a	garáží.	V	garážích,	přípravně	bistra,	hygienických	prostorách	a	kuchyňkách	je	navrženo	podtlakové	
větrání.	
 
B.2.8	 Požárně	bezpečnostní	řešení	
Zjednodušené	řešení	požární	bezpečnosti	je	uvedené	v	samostatné	technické	zprávě.

B.2.9	 Zásady	hospodaření	s	energiemi	
Není	předmětem	diplomové	práce.		
 
B.2.10	 	Hygienické	požadavky	na	stavby,	požadavky	na	pracovní	a	komunální	prostředí	
Při	výstavbě	je	nutné	splnit	všechna	zákonná	ustanovení	a	předpisy	o	bezpečnosti	a	ochraně	zdraví	při	práci.	
Návrh	a	provedení	budovy	musí	vyhovovat	požadavkům	na	bezpečnost	a	ochranu	zdraví.	Veškeré	materi-
ály	konstrukce	musí	být	zdravotně	nezávadné.	Stavba	nebude	mít	žádný	vliv	na	okolní	prostředí	ani	popula-
ci.		

B.2.11	 	Ochrana	stavby	před	negativními	účinky	vnějšího	prostředí	
B.2.11.1	Ochrana	před	pronikáním	radonu	z	podloží
Nebylo	provedeno	měření	radonového	rizika	na	místě	stavby.	Podle	současných	mapových	podkladů	se	ale	
v	území	nachází	vysoké	radonové	riziko.	Ochranu	před	radonem	bude	tedy	tvořit	železobetonová	vana	z	
betonu	s	krystalickou	příměsí.	Je	nutné	ale	provést	řádné	měření	radonu	a	odborníkem	navrhnout	správnou	
formu	ochrany.	



B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy
Není předětem diplomové práce. 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou
Není předmětem diplomové práce

B.2.11.4 Ochrana před hlukem
Posouzení konstrukcí z hlediska akustické neprůzvučnosti není předmětem diplomové práce.

B.3	 Připojení	na	technickou	infrastrukturu	

Objekt bude napojen na veřejnou vodovodní síť, kanalizaci, místní teplovod a na distribuční elektrickou síť. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem diplomové práce. 

B.4	 Dopravní	řešení	

B.4.1 Popis dopravního řešení a napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
V místě ulice Na Bídě bude vytvořen vjezd do podzemních garáží do objektu. Zásobování objektu bude pří-
padně z pěších zón. 

B.4.2 Doprava v klidu
V podzemních garážích objektu je navrženo 70 parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvníky. Podle 
původního návrhu urbanistické studie bylo počítáno s návazností garáží na vedlejší dům. Další parkování je 
umožněno buď na nově navržené komunikaci v docházkové blízosti nebo v parkovacím domě. 

8.4.3 Pěší a cyklistické stezky
Vedle objektu jsou plochy pěší zóny, které se napojují na promenádu podél potoku. Zároveň je vedle prome-
nády vedena i cyklostezka, která se napojuje z ulice Na Bídě a Jablonecká. 

B.5	 Řešení	vegetace	a	souvisejících	terénních	úprav

Na pozemku bude provedena výsadba listnatých stromů dle návrhu výkresu situace. Vytěžená zemina bude 
použita pro srovnání mírného svahu v místech potoku. 

B.6	 	Popis	vlivů	stavby	na	životní	prostředí	a	jeho	ochrana	

Stavba neovlivní negativně svým provozem životní prostředí. Objekt nebude zdrojem znečištění ovzduší - 
jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Stavba se bude řídit zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 
Provoz nebude zatěžovat nadměrným hlukem ani emisemi. 

B.7	 Ochrana	obyvatelstva	

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat
místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8	 Zásady	organizace	výstavby	

B.8.1 Potřeby médií a jejich zajištění
Není předmětem diplomové práce.

B.8.2 Odvodnění staveniště
Staveniště bude odvodněno do místní dešťové kanalizace. 

B.8.3 Napojení na infrastrukturu
Napojení bude provedeno z ulice Jablonecká.

B.8.4 Vliv provádění na okolní pozemky
Není předmětem diplomové práce.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště
Není předmětem diplomové práce

B.8.6 Maximální zábory
Stavba nevyžaduje zábory mimo pozemek investora.

B.8.7 Maximální produktované odpady
Produkty ze stavební činnosti budou likvidovány řádným způsobem. Nevznikají žádné nebezpečné odpady.

B.8.8 Zemní práce
Zemina z výkopových prací bude opět použita pro terénní úpravy a vyrovnání menších svahů.

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě
Všechny dopady na životní prostředí při výstavbě budou krátkodobé a budou ukončeny s ohledem na ukon-
čení stavební činnosti. 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákonný rámec je dán Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb.

B.8.11 Úpravy pro bezbariérová řešení
Nejsou vyžadovány.

B.8.12 Dopravně inženýrská opatření
Nejsou vyžadovány.

B.8.13 Speciální podmínky po provádění
Nejsou vyžadovány speciální podmínky.

B.8.14 Postup výstavby
Není předmětem diplomové práce.



C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Není předmětem diplomové práce.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. Dokumentace stavebního objektu

D.1.1 Architektonické řešení

D.1.1.1 Výkresová část
Předdiplomní projekt - urbanistické řešení
Koncept návrhu
Situace
1.PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 7.NP, 8.NP
Řezy
Pohledy
Vizualizace

D.1.2 Konstrukční řešení

D.1.2.1 Technická zpráva
D.1.2.2 Výkresová část
Požárně bezpečnostní řešení
Konstrukční schéma
Půdorys 3.NP
Řez A-A‘
Architektonický detail s komplexním řezem

D.1.3 Statická část

Předběžný návrh předsazené ocelové konstrukce pro fasádu 

D.2	 Dokumentace	technických	a	technologických	zařížení	budovy

D.2.1 Technická zpráva
D.2.2 Scéma základních rozvodů

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Součástí dokladové části v rámci projektu je energetický štítek obálky budovy. 
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Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,56 0,31 

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

popis stavby

Předmětem práce je polyfunkční dům v Liberci v ulici Jablonecká. Budova má 1 podzemní a 8 
nadzemních podlaží. V podzemních podlažích se nachází garáže a technické místnosti, v prvním 
nadzemním patře komerční prostory a ve vyšších patrech kancelářské prostory. Požární výška nad-
zemních podlaží objektu je 30,38 m a podzemních podlaží 3,5 m. 

nosná konstrukce

Nosná konstrukce je železobetonový monolitický skelet s monolitickými železobetonovými deskami. 
Konstrukce je nehořlavá. 

obvodové stěny

Obvodové stěny jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm - sloupko-příčníkovým fasádním systé-
mem Schüco FW 50+.

střecha

Střecha je plochá s intezivní a extenzivní zelení. Konstrukce střechy tvoří  železobetonová deska. 

schodiště

Desky podesty a mezipodesty únikových schodišť jsou pnuty mezi železobetonové stěny jádra. Na 
tyto desky jsou osazena prefabrikovaná železobetonová ramena schodiště. Konstrukce jsou typu 
DP1. 

požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti

Objekt je rozdělený na jednotlivé požární úseky dle platných předpisů. Jednotlivé úseky jsou oddě-
leny vnitřními požárně dělícími stěnami a požárními stropy. Samostatné požární úseky tvoří CHÚC, 
instalační a výtahové šachty, technické místnosti, toalety, sklady, komerční a kancelářké prostory. 

Požární úseky, požární riziko a stupeň požární bezpečnosti nebyly v rámci diplomové práce řešeny 
podrobněji. 

stavební konstrukce a požární odolnost

Požárně dělící nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu, nenosné konstrukce 
jsou zděné. Požární uzávěry otvorů, včetně revizních dvířek v instalačních šachtách jsou navrženy 
jako konstrukce typu DP1 nebo DP2. 

Požární pásy v objektu nejsou použity - obvodová konstrukce je tvořena lehkým obvodovým pláš-
těm, prostory jsou ale vybaveny EPS a SHZ. 

únikové cesty

Objekt má dvě chráněné únikové cesty typu B, které umožňují únik v 1.NP na volné prostranství. Ve 
dvou komunikačních jádrech se nachází evakuační výtah přístupný z větrané předsíně. CHÚC mají 
nucené větrání. Dveře na CHÚC se otevírají ve směru úniku a jsou opatřeny samozavíračem. Na 
CHÚC bude nainstalváno nouzové osvětlení. 

odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

Nejsou předmětem diplomové práce.

požární zařízení

Objekt musí být vybavený zařízením autonomní detekce a elektronické signalizace požáru. 
Objekt je vybavený samočinným hasicím zařízením - sprinklery. Zásobování požární vodou bude 
řešeno pomocí hydrantů na veřejném vodovodu umístěném v každém patře. 

Příjezd k objektu je zajištěn pomocí komunikací a zpevněných ploch pěší zóny k jednotlivým vstu-
pům do objektu.  

požární bezpečnost garáží

Prostor podzemních garáží nepovoluje vstup automobilům na alternativní pohony. Vjezd do garáží 
může sloužit také jako úniková cesta. V garážích je také navrženo EPS a SHZ. V nejjižnějším místě 
nevychází druhý směr úniku na požadovaných 40m, které jsou ale přípustné pro 1/3 plochy.

Větrání garáží je podtlakové - nucené. 

schéma únikových cest na volné prostranství v 1.NP
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OCELOVÉ KONSTRUKCE



v rámci statické části je řešena ocelová nosná 
konstrukce dané budovy.

STATICKÁ ČÁST



PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PŘEDSAZENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO FASÁDU 

statická část diplomové práce řeší konstrukci předsazené ocelové fasády, která nese stínící prvky. 

návrh a posouzení nosníku

stálé zatížení   fk [kN/m]   součinitel zatížení μ [-]  fd [kN/m]

 lamely   0,4   1,35     0,54
 vlastní tíha nosníku  0,5   1,35     0,675
 (odhad)
 

užitné zatížení   fk [kN/m]   součinitel zatížení μ [-]  fd [kN/m]

 vítr    1,0   1,5     1,5

 

výpočet vnitřních sil

 Medy = 1/8.(gd).l2  

 Medy = 1/8.(1,215).2,72   = 1,107 kNm 
 

 Mrdy = Wy.fyd
     - (návrh profilu nosníku 160x80 mm tl. 5mm, Wy= 93 mm2)

  Mrdy =  253.10-3.235  = 21,85 kN

 Medz = 1/8.A.l2
 Medz = 1/8.0,84.1,5.2,72 = 1,148 kNm
 
 Mrdz = Wy.fyd

     - (návrh profilu nosníku 160x80 mm tl. 5mm, Wz=62,3 mm2)
  Mrdz =  62,3.10-3.235  = 14,64 kN 

posouzení
 
 Medy    Medz

 Mrdy    Mrdz

 0,05  + 0,08 < 1 
 0,13 < 1 = profil 160x80 mm tl. 5 mm splňuje

návrh a posouzení sloupu

Vedy = 1/2.gd.l = 1/2.(1,184.2).2,7 + 1/2.1,184.1,5 = 4,0848 kN
Nedy = 4,0848kN . 8 = 32,67 kN

   Nedy.ym1
 Areq  ≥ 
               χ . fyk 

    32,67.103.1
 Areq  ≥        ≥   231,7 mm2 

        
      0,6.235.106             -  návrh profilu sloupu 80 x 80mm tl. 3,6 mm, A= 1090 mm2)

 λ1 = 93,9.ε = 93,9
 ε =√(235/fyk) = 1,0 
 
    Lcr       4,2
 λ =    =   =  1,44  
  iy . λ1  0,031.93,9
 
 χ =    0,425 (z tabulek)  

 
     χ . A . fyk
 Nb,rd =    =  108,86 kN
       ym1

 
 Nb,rd > Ned = profil 80 x 80 mm tl. 3,6 mm splňuje

+       < 1

ocelová konstrukce schema 
rozměry



vertikální otáčivé lamely 

terasy uchycené do 
ocelové příhrady a železo-
betonové desky

uchycení ocelové konstruk-
ce do sloupků lop pláště 
pomocí kotev Ca-191 
Schüco

hliníkové lamely 
ukotvení do ocelové 

konstukce

ocelová konstrukce nesoucí 
lamely

AXONOMETRIE



TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV



součástí je koncept řešení systémů TZB         
provozní požadavky, technická zpráva a    

schema typického podlaží. 

TECHNICKÁ ČÁST



TECHNICKÁ ZPRÁVA - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV - KONCEPCE

úvod

Projekt stanovuje základní podmínky pro návrh polyfunkční budovy v Liberci, v blízkosti ulice Jablonecká, z 
hlediska vzduchotechniky (větrání, vytápění a chlazení). V projektu se nachází více provozů, které je třeba 
řešit. Budova obsahuje osm nadzemních podlaží a jedno podzemní. V nadzemních podlažích se nachází kan-
celářské a komerční prostory, v podzemních pak garáže.  Projekt vymezuje základní podmínky prostředí s ná-
vazností na dodržování podmínek mikroklimatu jednotlivých prostor. Uvedené parametry vycházejí z platných 
norem, směrnic a předpisů. Jedná se o koncept řešení. 

napojení na inženýrské sítě

vodovod

Objekt je napojen na vodovodní řád vedený na severní straně v ulici Jablonecká. Přípojka je řešena plasto-
vým PE potrubím a je vedena v nezámrzné hloubce uložena v pískovém loži. Přípojka je vedena do technické 
místnosti v 1.PP, kde je umístěna vodoměrná sestava. 

vnitřní rozvody

Vnitřní potrubí je plastové, opatřené tepelnou izolací z pěněného PVC. V objektu se počítá s rozvodem systé-
mu sprinklerů. 

kanalizace

Veřejná kanalizace je oddílná a je vedena na severní straně v ulici Jablonecká. Vně objektu bude potřeba 
zbudovat revizní šachtu. Splašková a dešťová kanalizace jsou napojeny na přípojku přes revizní šachtu, ve 
které je osazena čisticí tvarovka. 

Připojovací potrubí v jednotlivých podlažích je vedeno v předstěně a je svedeno do svislých odpadních pot-
řubí vedených v instalačních šachtách. Větrací potrubí je vedeno nad úroveň střešního pláště ve výšce 0,5m 
a je opatřené větrací hlavicí.  Svodné potrubí je vedeno pod stropem v 1.PP. 

vytápění a příprava tv

Zdroj tepla pro ohřev TV a vytápění bude čerpán z místního teplovodu, který je umístěný v blízkosti řešeného 
území. Přípojka bude přivedena přes výměníkovou stanici. 

Vytápění objektu je řešeno jako dvoutrubkový systém s nuceným oběhem teplé vody. Objekt je v prostorách 
kanceláří, komerčních prostorech a bistru primárně vytápěn podlahovými konvektory umístěnými u zasklené-
ho pláště. 

vzduchotechnika

VZT jednotky jsou umístěny ve strojovnách v 1.PP. 

V prostorách administrativy musí být zajištěno dostatečné větrání. Jsou tedy navrženy jednotky, které využívají 
rekuperaci a dochází v nich pouze k základním úpravám vzduchu, finální úpravy vzduchu jsou provedeny 
v indukčních trámech v prostorách kanceláří (přívod čerstvého vzduchu, vytápění, chlazení). V jednotkách 
nedochází ke kondenzaci.  Zdroj chladu je umístěn na střeše a jsou uvažovány split jednotky.
V prostorách komercí a bistra je větrání zajištěno fan-coily. 
V prostorách toalet, kuchyněk a přípravny bistra je zajištěno podtlakové větrání s přívodem vzduchu z okol-
ních prostor přes dveřní mřížky.
V podzemních garážích je také počítáno s podtlakovým větráním. 

Omezení tepelných zisků v letních a zároveň jejich získávání v zimních měsících je podpořeno předsazenou 
fasádou z otáčivých hliníkových lamel. 
VZT potrubí je vedeno v instalačních šachtách v jádrech a následně v podhledech. 

výpočet potřeby vzduchu na větrání

1.PP  hromadné garáže   300 m3/h/parkovací stání  Ve=70.300 = 21 000 m3/h
1.NP  bistro     40 m3/h/místo + 70 m3/h/prac. Ve=40.60+3.70 = 2 610 m3/h
  komerce    8 m3/h/m2    Ve=8.873 = 6 984 m3/h
2.NP  administrativa   40 m3/h/osoba   Ve=120.40 = 4 800 m3/h
  celkem administrativa      Ve= 26 400 m3/h
   
bistro 

Předpokládaný průtok : 2 610 m3/h 
Plocha stoupacího potrubí potrubí  A =  2 610/(10.3600) = 0,0725 m2  = návrh 270x270 mm

komerce 

Předpokládaný průtok : 6 984 m3/h 
Plocha stoupacího potrubí potrubí  A =  6 984/(10.3600) = 0,194 m2  = návrh 440x440 mm

administrativní části objektu 

Předpokládaný průtok : 26 400 m3/h / 2 = 13 400 m3/h
Plocha stoupacího potrubí potrubí  A =  13 400/(10.3600) = 0,37 m2  = návrh 610x610 mm

požární bezpečnost

Prostor CHÚC schodiště je nuceně větrán pomocí samostatné VZT jednotky. Rozvody VZT musí být opatřeny 
protipožárními klapkami nebo izolací.
Instalační šachty musí být jako samostatné požární úseky ošetřeny proti šíření požáru.
V každém komunikačním jádru je navržen evakuační výtah. 



SCHEMA 




