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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I 7

ANOTACE
Cílem této diplomové práce je vytvoření studie polyfunkčního komplexu 
v Liberci, v ulici Jablonecká. Diplomová práce rozpracovává ideu celkového
návrhu urbanismu a řeší soubor pěti objektů a nástavby jako uceleného návrhu.
Předmětem práce je návrh polyfunkčních domů, které v soubě kloubí rezidenční
bydlení, administrativu a obchodní plochy. Projekt se zabývá prostorovým konceptem,
dispozicemi, interiérdispozicemi, interiéry, koncepcí konstrukčního řešení a instalací technického
zařízení budov. Jednotlivé hmoty jsou rozmístěny na principu základní geometrické 
sítě, kde se v hlavní podélné ose, procházející mezi objekty, nachází veřejný parter, 
s vodním prvkem a zpevněnými plochami, včetně zeleně.
Obsahuje obchody, kavárny, restaurace a občanskou vybavenost. 
Vzájemný vztah budov utváří příjemné prostředí pro uživatele a návštěvníky, 
v západní části plynule navazuje na zásadní svažitost terénu a ve východní části tvoří 
objekty bariéru od rušné ulice Na Bídě.objekty bariéru od rušné ulice Na Bídě.
Návrh pracuje se vzájemným propojením jednotlivých staveb, které je umocněno
lávkou propojující objekt E a F, ta prochází stavbami a dále se napojuje na cyklo + pěší
okruh vedoucí kolem celé lokality, ten byl řešen již v předdiplomním projektu.
Motiv propojení je zopakován díky nástavbě objektu C, která tvoří překlad nad objekty 
A, B. Kompozice znázorňuje vstupní bránu komplexu a také celé lokality, ve větším měřítku,
podtrhující průhled směrem k centru města. Nachází se zde prostorné mezonetové byty. 
Důležitým prvkem v návrhu je maximální využití zeleně - zelené střechDůležitým prvkem v návrhu je maximální využití zeleně - zelené střechy, parkové úpravy, 
zeleň v parteru, ta odráží povahu Liberce, který má jako město velké procento zeleně a
přírodních prvků. Všechny objekty jsou v suterénním podlaží spojeny hromadnými garážemi. 

ANNOTATION
The purpose of this diploma thesis is creating a study of a polyfunctional complex in Liberec, 
on the Jablonecka street.The diploma thesis elaborates an idea of the whole urbanism and 
solves a set of five objects and an extension as a comprehensive design.The subject of the 
thesis is a design of polyfunctional buildings that combine residential living and an office and 
commercial space.The project deals with the spatial concept, dispositions, interiors, concept 
of the construction solution and installation of technical equipment of buildings.Individual of the construction solution and installation of technical equipment of buildings.Individual 
masses are distributed on the principle of basic geometry network, where in the main 
longitudinal axis, going through objects, finds a public parter, with a water element and paved 
areas, including greenery. It includes shops, cafes, restaurants and civic amenities. 
The mutual relationship of buildings creates a pleasant environment for users and visitors, in 
the western part it continuously builds on the fundamental slope of the terrain and in the 
eastern part the objects form a barrier from the busy street Na Bídě.
The design is working with the interconnection of individual buildings, which is enhanced The design is working with the interconnection of individual buildings, which is enhanced 
a bridge connecting the objects E and F, it passes through buildings and then connects 
to a cycle + pedestrian circle going around the whole location, which was solved already in 
the pre-diploma project. The motive for connecting is repeated thanks to an extension of the 
object C, which creates a lintel over the objects A and B. The composition shows the entrance 
of the complex as well as the entire location, on a larger scale, underlining a vista towards 
the city center. There are spacious duplex apartments. An important element in the design is 
the maximum use of green - green roofs, green parks, parters greenerthe maximum use of green - green roofs, green parks, parters greenery, this reflects the 
nature of Liberec, which has as a city a large percentage of greenery and natural elements. 
All the objects are connected by a common garages in the basement.
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A l PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1    Údaje o stavbě

a)  Název stavby
     Polyfunkční komplex - Liberec, ul. Jablonecká

b)  Místo stavby
               Parcelní číslo:              3596           
               Obec:                           Liberec [563889]
               Katastrální území:        Liberec [682039]
               Výměra [m2]:                26961               Výměra [m2]:                26961
               Typ parcely:                  Parcela katastru nemovitostí
               Určení výměry:             Ze souřadnic v S-JTSK
               Způsob využití:             jiná plocha
               Druh pozemku:             ostatní plocha
               Vlastnické právo:          Nova Textilana One s.r.o., Na úlehli 725/8, Michle, 14100 Praha 4
*Pozn. Zobrazené informace mají platnost k 2.5.2018

c)  Předmět dokumentacec)  Předmět dokumentace
Dokumentace je předmětem diplomové práce a je zpracována v rozsahu studie.

A.1.2    Udaje o žadateli / stavebníkovi
Projekt je řešen v souladu s konkrétním zadáním v ateliéru. Zadávající katedrou je katedra architektury
-K129-fakulty stavební, ČVUT v Praze..

A.1.3    Udaje o zpracovateli společné dokumentace
Jména a přijmení:                              Bc. Michaela Horáková
                                                          studentka 2.ročníku Mgr. studia, Fsv, ČVUT v Praze

A.2    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Pro zpracování byly využity podklady, které poskytl institut plánování a rozvoje města Liberec.

A.3    ÚDAJE O ÚZEMÍ
a)  Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
Řešený objekt se nachází v centrální části výše uvedeného pozemku. Jedná se o nezastavěné území.

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území
Dotčená lokalita v minulých letech sloužila jako výrobní areál společnosti Textilana.

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Parcela není dotčena žádnými ochrannými stanovisky.

d)  Údaje o odtokových poměrechd)  Údaje o odtokových poměrech
Není předmětem diplomové práce.

e)  Udaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Diplomová práce je řešena v souladu s konkrétním zadáním v ateliéru. Vychází z poskytnutých podkladů a není 
v rozporu s územním plánem. 

f)  Udaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění vyhl. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na 
využívaní územívyužívaní území

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není předmětem diplomové práce.

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení
V projektu nejsou uvažovány výjimky ze závazných vyhlášek.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Není předmětem diplomové práce.

A.5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.4    ÚDAJE O STAVBĚ
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu polyfunkčního komplexu.

b)  Účel užívání stavby
Stavba je členěna na pět objektů - Dvě administrativní budovy s přidruženým provozem obchodu a dva 
bytové domy, též s přidruženým provozem obchodu v 1NP, dále objekt s obchodní funkcí. 
Všechny ttyto objekty jsou propojeny společnými garážemi. 

c)c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba není chráněná. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
Stavba je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb.vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb.

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není předmětem diplomové práce.

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou stanoveny žádné výjimky a úlevy.

h) Navrhované kapacity stavby

i)  Základní bilance stavby
                                      Zastavěná plocha:                5666,67 m2
                                      Obestavěný prostor:                    
                                      Bytové domy:                     47118,79 m3
                                      Administrativní domy          63500,54 m3
                                      Garáže:                              33729,88 m3
                                      Celkem:                             144349,21 m3                                      Celkem:                             144349,21 m3

Stavba je členěna na pět hlavních objektů. Dva administrativně - obchodní domy a dva bytově-obchodní domy, 
které jsou v prvním 1NP propojeny objektem s obchodními účely a v 5-6 NP je doplňuje hmota s bytovou funkcí.
Všechny objekty jsou propojeny podzemními garážemi, do garáží nacházející se pod bytovými domy je přístup 
umožněn pouze rezidentům a jejich návštěvníkům.
Samostatná technologická zařízení tvoří: exteriérová vodní plocha vedoucí po hlavní ose řešeného území, 
výtahy, nádrž SHZ a záložní zdroj energie. 

j)  Základní předpoklady výstavby
Stavba má všechny základní předpoklady pro úspěšné provedení. Základním předpokladem je zprovoznění
napojení na inženýrské sítě. Zázemí pro stavbu je možné zajistit přímo na pozemku. 

k)  Orientační náklady stavby
Odhadované orientační náklady na stavbu jsou 1,015,926,262 mil. Kč

*Pozn. Funkční jednotkou se v tabulce rozumí byt nebo čistá plocha místností kanceláří, obchodů, kavárny, 
garáží bez místností pro zázemí a bez společných prostor chodeb a schodišť.

C - Bytový dům                5-6NP - Bytové jednotky          1 byt / 4                                     18                                    2152 m2 
D - Obchodní dům           1NP - obchod                           1 m2 / 681,1 m2                                                                  880 m2                    
E - Bytový dům                1NP - Obchod                          1 m2 / 333,56 m2                                     
                                        2-6NP - Bytové jednotky          1 byt / 23                                   75                                    3162 m2                                               
F - Administrativní dům    1NP - Obchod                          1 m2 / 925,5 m2   
                                         2-6NP - Administrativa            1 m2 / 5071,9 m2                                                              6072 m2                                    

OBJEKT                FUNKCE                  JEDNOTKA/POČET            POČET OSOB        CELKOVÁ PLOCHA
A - Administrativní dům     1NP - Obchod,                         1m2 / 1020,65 m2                   215                                  1229 m2                                                     
                                         2-4NP - Administrativa
B - Bytový dům                1NP - Obchod                          1 m2 /  413,79 m2                                                         
                                        2-4NP - Bytové jednotky          1 byt / 24                                    63                                   1082 m2
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B l SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)  Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek se nachází v Liberci, katastrální území [Liberec [682039], v ulici Jablonecká. 
Pozemek je veden ke dni 5.2.2018 v katastru nemovitostí jako druh pozemku “ostatní plocha”. 
Pozemek není oplocen, v současné době není využíván a náchazí se na něm vzrostlá a náletová zeleň.

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Není předmětem diplomové práce.

c)  Stávající ochranná a bezpečtnostní pásac)  Stávající ochranná a bezpečtnostní pása
Není předmětem diplomové práce.

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt se nachází  v oblasti, která není poddolována. Objekt se nenachází v záplavovém území.

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

f)  Požadavky na asanace, demolice, káení dřevin
Projekt nepočítá s žádnými demoličními ani asanačními pracemi. Na pozemku se nachází náletová zeleň a Projekt nepočítá s žádnými demoličními ani asanačními pracemi. Na pozemku se nachází náletová zeleň a 
drobnější vzrostlá zeleň. Ta se v případě nutnosti odstraní v rámci terenních úprav.

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)  Územně technické podmínky, napojení ba stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt bude na stávající dopravní a technickou infrastrukturu napojen z ulice Na Bídě.

i)  Věcné a časové vztahy stavby, investice podmiňující, vydané a související
Není předmětem diplomové práce.Není předmětem diplomové práce.

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. Stavba je členěna na čtyři hlavní objekty, ty jsou dále propojeny 
blokem s obchodní funkci pouze v 1NP, či blokem který spojuje objekty v 5. a 6.NP, zde se nachází bytová funkce.
Veškeré objekty jsou v 1PP propojeny společnými garážemi, ty jsou rozděleny pouze oprávněným přístupem a to
omezeně pro rezidenty bytových domů. Z urbanistického hlediska je v návrhu zahrnuta cyklistická/pěší trasa, která 
protíná řešené objekty a přímo jimi prochází, volně se napojuje na okruh tvořící kompletní trasu lokality.

a)  Urbanismus -  územní regulace, kompozice prostorového řešení
Urbanistické řešení lokality bylo zpracováno v rámci předdiplomního projektu v souladu s konkrétním zadáním. 
Projekt uvažuje s návazností na okolní zástavbu, dopravní poměry v území a rekreačním využitím.  Ideová koncepce
je založena na základní obdélníkové geometrii, která je narušena cílenou asymetrií.

b)  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Celý komplex 5 objektů má z urbanistického hlediska jednoduché geometrické rozmístěni do obdélníkové tvaru.
1N1NP ve všech budovách obsahuje obchodní jednotky, kde také dochází propojení bytových domů B a E, díky jedno-
podlažnímu objektu D, ten na své střeše plní funkci zelené zahrady a teras pro rezidenty. 
Tyto bytové domy mají z velkého procenta tvořenou obvodovou strukturu ze skleněných výplní, převážně v podobě 
francouzských oken. 
 

Pro rozbití velkých ploch tvořený podélným uspořádáním je na fasádě požitý rastr vertikálních sloupků, 
které člení plochy na menší část  a vytvářejí soukromější povahu předsazených balkónů, vedoucích po obvodě 
bytových domů. Fasáda bytových domů je navržena ve světlých tónech.
Administrativní domy jsou separované a odlišené jiným pojetím fasády. Objekt F má lehký obvodový
plášť pokrytý čtvercovým rastrem fasády, která po obvodu tvoří optickou mříž a člení stavby na jednotlivé plochy, fasádní
rastr je v antracitovém odstínu, ten je kontrastem k okolním objektům. Jednotlivá podlaží v tomto objektu různě ustupují a
jsou využita jako veřejný prostor nebo pro zeleň, rastrová fasádu po jeho obvodu ale zůstává ve tvaru kompletní strukturyjsou využita jako veřejný prostor nebo pro zeleň, rastrová fasádu po jeho obvodu ale zůstává ve tvaru kompletní struktury
kvádru. Objekt A je administrativní dům, který nese nástavbu C a pojetí jeho fasády je stylizováno do křehké skleněné 
skořepiny tvořené lehkým obvodovým plášťěm, veškeré prvky ve světlých odstínech. Objekt E a F, jsou ve 2NP příčně
propojeny pěší + cyklo lávkou, která přímo prochází objektem F a vytváří tak z části jeho podlaží veřejný prostor, objekt E
utváří pro lávku boční podporu a probíhá, izolovaně od funkcí bytového domu. Tato lávka pak pokračuje jako smyčková trasa
kolem celé lokality. 
Druhé příčné propojení objektůDruhé příčné propojení objektů A a B vzniká v 5-6NP, kde je umístěna nástavba C. Ta v sobě obsahuje bytovou funkci se 
čtyřmi mezonetovými jednotkami. Konstrukčně je řešena pomocí Vierendeelových nosníků, příčné boční obvodové stěny jsou
železobetonové a podélnou fasádu tvoří lehký obvodovy pláštěm s mírně odrazivými trojskly. Do tohoto systému jsou
integrována franczouská okna jednotlivých bytových jednotek, které umožňují vstupy na střešní terasy. Mírná odrazivost 
fasády způsobuje zrcadlení svého okolí a zajišťuje soukromí interiérům. Fasádní struktura je v odstínech antracitové a 
tmavého skla.
VVelký podíl v komplexu tvoří umístění zeleně, střešní roviny objektů A,B,D,E jsou využity jako zelené střechy, ta zajišťuje jak
vizuální, tak ekologické kvality prostředí. Rozsah parteru je srovnán do stejné výškové úrovně, je rozdělen hlavní podélnou
osou, kterou tvoří vodní prvek. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže s rozdělením přístupu do části pro 
rezidenty bytových domů. a technické místnosti.   
 

B.2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologické výroby

Provozně jsou hlavní budovy rozčleněny do několika částí. V podzemí jsou umístěny společné garáže pro bytové domy 
a administrativní budovy, v prostorách garáží se také nachází technologické zázemí objektů 
-strojovny, kotelny, technické místnosti. Garáže jsou s horními stavbami spojeny pěti jádry s výtahy a schodišti, 
z nichž dva ústí v bytových domech a jeden v obchodním prostoru.  V přízemí se nachází vstupy do administrativních budov, 
do komerčních prostorů, občanského vybavení jako je například kavárna. Dva hlavní vstupy ústí do sekcí bytových domů.
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérové užívání stavby je zajištěno dlepožadavků vyhlášky 396/2009 Sb., o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavby jsou navrženy jako bezbariérové.
 

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

 B.2.6  Základní charakteristika objektů

a)  Stavební řešení
Objekty bytových a administrativních domů s přidruženou obchodní funkcí v 1NP mají rozdílný nosný systém.
Konstrukce objektu je na hranici styku těchto objektů v 1PP, rozdělena dilatací, která prochází vertikálně skrz veškerá
objemově propojená podlaží vč. garáží. Nosná konstrukce obou objektů je železobetonová. V garážích a v kompletně 
celém rozsahu 1NP všech objektů a dalších patrech administrativních domů, je nosný systém skeletový. 
Pouze v dalších podlažích bytových domů je použit stěnový systém, kde je materiálově využitý železobeton a tvárnice.
Základní modul nosného systému pro všechny objekty je 8,1 m. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskamiZákladní modul nosného systému pro všechny objekty je 8,1 m. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami
se skrytými průvlaky, podepřené lokálně sloupy. 
Stěny jsou dozdívané cihelnými bloky Heluz s tloušťkou 250 nebo 300 mm. Otvorové výplně a lehký obvodový plášť jsou z
izolačního trojskla s hliníkovými rámy, v barevnosti daného objektu. Obvodové stěny bytových domů jsou obaleny zateplovacím
systémem, opatřeným omítkou bílé barvy. Fasáda je tvořena pomocí pravoúhlého rastru, který tvoří obal obvodových stěn
bytových domů. 
Samostatný konstrukční systém se týká nástavby C, ta překonává rozpětí cca 22 m a z toho důvodu byl použit systém
VVierendeelova nosníku, obvodové stěny příčné jsou železobetonové a dělící stěny jsou dozdívané cihelnými bloky Heluz.
Podélné stěny jsou tvořené lehkým obvodovým pláštěm značky Schüco. 
Administrativně-obchodní domy mají fasádu tvořenou lehkým obvodovým pláštěm značky Schüco, s rozdílnou barevností.
Na objektu F je zopakována fasáda pravoúhlého rastru v antracitovém odstínu. 

   

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVAI 53



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA54 I

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové z betonu C30/37 a C40/50 s výztuží B500B. V administrativně-obchodních
objektech je skeletový nosný systém, s rastrem nosných sloupů 8,1x8,1 m a rozměry 450x450 mm (objekt F), 
700x700 mm (objekt A), kde je dimenze navrhnuta na větší zatížení přenášené z nástavby C. V garážích je též skeletový
systém s rozměry sloupů 800x300 mm. Sloupy jsou natočeny tak, aby umožňovaly pohodlný vjezd vozidel na parkovací 
stání. V bytových domem je nosný systém stěnový, kde nosné prvky tvoří stěny o tl. 300 mm - stěny staticky působí jako
stěnové nosníkstěnové nosníky. Ztužení ve vodorovném směru zajišťují železobetonová jádra o tloušťce stěny 300 mm, ve kterých jsou
umístěná schodiště a výtahy. 

Svislé nenosné konstrukce
Zdivo vnitřních dělicích stěn a příček bude provedeno z cihelných bloků Heluz - broušená cihla, v administrativních 
budovách budou použity i sádrokartonové stěny v kombinaci s četnými prosklenými příčkami. Zateplení venkovního 
pláště stavby bytových domů bude provedeno lehkým kontaktním izolačním pláštěm na venkovní straně. Zateplení bude
provedeno až do hloubky min. 1m pod úroveň terénu. Do výšky 1,2 m v přízemí, bude použit extrudovaný polystyren, 
nadzemní části stavby budou obloženy běžným fasádním zateplovacím systémem.nadzemní části stavby budou obloženy běžným fasádním zateplovacím systémem.

Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky z betonu C30/37 s výztuží B500B.
V místech skeletového systému jsou desky po obvodě překonzolovány a jsou vyztuženy skrytými průvlaky. 
Stropy u skeletového systému jsou obousměrně pnuté. V bytových domech jsou desky pnuté jednosměrně mezi stěnovými
nosníky. Tlouštky desek jsou různé, dle dimenzování pro jiný přenos zatížení. 

Schodiště a výtahy
Schodiště jsou železobetonová a ve všech případech dvouramenná s monolitickými podestami. Schodiště ve všech Schodiště jsou železobetonová a ve všech případech dvouramenná s monolitickými podestami. Schodiště ve všech 
případech tvoří ztužující jádro společně s výtahy. Dílčí jádra jsou propsána do podzemního podlaží a fungují jako 
příštup z garáží, dle rozsahu objektu jedno, či více. 

Konstrukce podlah a střech
Konstrukce vnitřních podlah, v rámci funkce objektů, budou zdvojené nebo těžké plovoucí, s nosnou vrstvou betonové 
mazaniny s rozptýlenou výztuží. Nosné vrstvy podlah budou po celém obvodě odděleny pružnými pásky od všech okolních
stěn. Ve větších místnostech, kde jsou požadovány dilatační spáry pro oddělení dílčích celků podlahového vytápnění, budou
tyto spáry provedeny podle projektu, zpracovaného pro ústřední vytápění (to není součástí diplomové práce) a budoutyto spáry provedeny podle projektu, zpracovaného pro ústřední vytápění (to není součástí diplomové práce) a budou
opatřeny systémovými dilatačními lištami. 

Podhledy
V administrativních domech a prostorách obchodu bude instalován zavěšený SDK podhled s integrovaným osvětlením.
V podhledu povedou rozvody vzduchotechniky a dalších instalací. Podhledová konstrukce bude použita i v určitých 
částech bytových jednotek, např. v sociálních zařízeních, kde do ní budou zapuštěny vzduchotechnické rozvody a 
světelné zařízení. 

Povrchové úpravy Povrchové úpravy 
V administrativních prostorách budou na podlahy aplikovány betonové stěrky nebo v určitých částech dřevěné plovoucí
podlahy. V bytových domech to pak bude kombinace plovoucí podlahy, dlažby, betonové stěrky. Stěny budou upraveny
sádrovou stěrkou a poté malbou, či keramickými obklady, případně alternativní úpravy.  
  

Železobetonový strop bude opatřen jádrovou omítkou vhodnou pro povrchovou úpravu železobetonových
konstrukcí, v některých částech budou železobetonové konstrukce ponechány přiznané. 
Nadzemní fasádní plášť bytových domů B, E, bude upraven běžnou tenkovrstvou omítkou bílé barvy.
Další povrchové fasády jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm. 

Otvorové výplně
Okna, francouzská okna, venkovní i vstupní dveře budou hliníkové s izolačními trojskly.
Vnitřní dveře budou dřevěné bezfalcové, celé vloženy do skryté zárubně.Vnitřní dveře budou dřevěné bezfalcové, celé vloženy do skryté zárubně.
V interiérech bytů budou instalovány také posuvné dveře a to buď skleněné nebo dřevěné. Systém posuvných dveří
je také využit v administrativních budovách, kde se aplikují celoskleněné příčky, tvořící systém společné s 
otevíravými nebo posuvnými skleněnými dveřmi.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Komplex staveb je navržen tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a jejich užívání nemělo za následek
destruktivní účinky, zřícení stavby nebo jejich částí, poškození dílčích částí stavby nebo technických zařízení, či 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.
Vodorovná tuhost konstrukce je zajištěna železobetonovými jádry a protilehlými železobetonovými stěnami, v případě
bytových domů.

 

a) Technické řešení

Splašková kanalizace
Splaškové vody z domů budou odváděny přes čistící šachtu a kanalizační přípojku do veřejné splaškové kanalizace.

Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy budou odvedeny dešťovým odpadním a svodným potrubím do akumulační jímky. Voda z 
akumulační jímky bude využita pro zálivku zelených ploch střech a parteru, pojistný přepad z jímky bude odveden 
do dešťové kanalizace.do dešťové kanalizace.

Vodovod
Vodovodní přípojka je zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku stavby. Ve vodoměrné šachtě je osazena 
vodoměrová sestava s hlavním uzávěrem vody. Vstup studené vody do domů bude proveden v nezámrzné hloubce
-pod stropem 1PP. Uzávěry jednotlivých vnitřních rozvodů budou osazeny v technických místnostech jednotlivých 
objektů. Příprava teplé vody bude zajištěna centrálně v technických místnostech, pomocí soustavy plynových 
kondenzačních kotlů, v nepřímotopných zásobnících teplé vody. Rozvod teplé vody bude proveden s cirkulací. 

Ústřední vytápěníÚstřední vytápění
Hlavním zdrojem tepla bude soustava kondenzačních plynových kotlů, umístěných v technických místnostech, ke budou
umístěny i zásobmíky TV. Otopná soustava bude teplovodní dvojtrubková s nuceným oběhem topné vody. Rozvody 
budou umístěny v podlaze a drážkách ve zdivu. Otopná soustava je řešena jako teplovodní s podlahovým vytápěním, 
podlahovými konvektory a otopnými tělesy. V administrativních objektech bude vytápění kombinované se 
vzduchotechnikou. Garáže budou nevytápěné.

Vzduchotechnika
Navrhuje se nucené větrání garáží, administrativních a obchodních ploch, dále pak kuchyní, koupelen a WC. Ostatní Navrhuje se nucené větrání garáží, administrativních a obchodních ploch, dále pak kuchyní, koupelen a WC. Ostatní 
prostory budou větrány přirozeně otvíráním oken. V bytových domech bude větrání řešeno lokálně podtlakově - odpadní
vzduch bude odváděn radiálními ventilátory osazenými v dotčených místnostech, s vývodem nad střechu. Větrání
administrativních ploch budou zajišťovat centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací, umístěné v technické 
místnosti v 1PP. Větrání obchodních ploch zajistí samostatné vzduchotechnické jednotky, která jsou umístěny v 
technických místnostech v 1PP a 1NP. Garáže budou větrány přetlakově a odpadní vzduch bude odváděn nad střechu. 

 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

b)  Konstrukční a materiálové řešení
Základy
Z hlediska komplexnosti podzemního podlaží je zvolen způsob bílé vany. Pro posouzení by byly nutné další podklady o 
hydrogeologických poměrech a dalších aspektů pro statický výstup a určení ideálního systému založení stavby. 

Izolace proti vodě
Izolace proti zemní vlhkosti je zajištěna konstrukcí bílé vany, která je zhotovována z voděnepropustného betonu, 
její technologické zhotovení vyžaduje maximální profesionality a odbornost zhotovitele. Má velmi dobré statické a její technologické zhotovení vyžaduje maximální profesionality a odbornost zhotovitele. Má velmi dobré statické a 
těsnící vlastnosti.



Chlazení
Chlazení administrativních budov budou zajišťovat centrální vzduchotechnické jednotky umístěné v technických místnostostech 
v 1PP. Zásobník chladu bude umístěn v místnosti pro to určené v 1PP. Chlazení obchodních ploch zajistí vzduchotechnické jednotky 
umístěné v technických místnostech v 1PP. Chlazení bytů se v projektu neuvažuje. 

Vnitřní plynovod 
Plynovodní přípojka je zakončena ve skříni na pozemku, kde je také umístěno OPZ, tj. odběrné plynové, uzavírací, regulační
a měřící zařízení plynu. a měřící zařízení plynu. Ve skřini se provede za plynoměrem napojení nízkotlaké části venkovního domovního plynovodního
rozvodu do technických místností ke kotlům ústředního vytápění. Odvod spalin bude ústit do samostatného systémového 
komína  a vyveden bude nad střechu objektů. Umístění lokálního spotřebiče bude provedeno v souladu s platnými předpisy. 

Elektroinstalace
Objekty budou připojeny na rozvod NN vedoucího v chodníku  v ulici Na Bídě. Přípojková skříň s pojistkami se umístí na 
pozemku spolu s elektroměrovou rozvodnicí RE. Hlavní centrální rozvodnice objektu bude napojena kabelem z rozvodnice RE.
Vnitřní centrální rozvodnice bude připojena kabelem z rozvodnice RE vedeným v zemi. Centrální rozvodnice bude sloužit pro Vnitřní centrální rozvodnice bude připojena kabelem z rozvodnice RE vedeným v zemi. Centrální rozvodnice bude sloužit pro 
napojení elektrorozvodů objektu a bude v ní umístěna přepěťová ochrana. V rozvodnici bude výkonová i prostorová rezerva
pro připojení tepelního čerpadla. Venkovní rozvodnice RVK bude sloužit pro napojení elektrospotřebičů venkovní údržby a 
zařízení pro vodní prvek v parteru. V rozvodnici bude výkonová i prostorová rezerva pro připojení dalších spotřebičů pro údržbu.

Ochrana před bleskem a přepětím
Jímací vedení a ochrana před přepětím je navržena jako mřížová soustava, doplněna pomocnými jímači, které jsou rozmístěny 
na střeše. Svody budou spojeny s okružní zemnící soustavou.na střeše. Svody budou spojeny s okružní zemnící soustavou.
Ochrana před přepětím bude zajištěna hrubou a střední přepěťovou ochranou, pro kterou musí být přípojnice PE spojena s 
hlavní ochrannou přípojnicí objektu HOP.

b)  Výčet technických a technologických zařízení
Samostatnými technologickými zařízeními v objektu jsou: vodní prvek v parteru, výtahy.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení
Projekt je v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláškou č.246/2001 Sb., 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále “vyhláška o požární prevenci”).
Koncepce požárně-bezpečnostního řešení je znázorněna ve výkresech 1NP a 4NP.

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Komplex je členěn na 6 hlavních celků: garáže, obchodní dům, administrativní domy a bytové domy. V bytových domech
tvoří samostatné požární úseky jednotlivé funkční jednotky ( jednotlivé bytové jednotky), dále pak chráněné únikové cesty, 
výtahy a instalační šachtvýtahy a instalační šachty. V administrativních a obchodním domech tvoří samostatné požární úseky instalační šachty, 
chráněné únikové cesty, výtahy s komunikačními prostory, včetně vestibulu, obchodní plochy a administrativní plochy. 
Garáže budou řešeny jako samostatný požární úsek vyjma technických místností a místností pro zařízení požární ochrany.
Garáže budou větrány přetlakově pomocí samostatné jednotky, poháněné záložním zdrojem. 
Požární výška objektu A je +12,9 m,objektu B je +12,9 m, objektu C je +20,9 m, objektu D je +4,900 m, 
objektu E je +20,9 m, objektu F je +20,9 m.

b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Není předmětem diplomové práce.Není předmětem diplomové práce.

c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti
stavebních konstrukcí
Konstrukční systém, obvodové stěny a dělicí stěny mezi požárními úseky budou z nehořlavých materiálů, s dostatečnou 
požární odolností. Nosné konstrukce jsou monolitické železobetonového typu DP1 a vykazují požární odolnost alespoň 30 minut,
není-li požadováno více. Požární pásy mezi okny splňují předepsané výšky - minimální výška pásu je 1,4 m. 
Zateplení objektů bude provedeno z minerálních rohoží. Požární uzávěry otvorů, včetně revizních dvířek v instalačních šachtách, 
jsou navrženy jako konstrukce typu DP1, případně DP2 a splňují požadovanou odolnost a mezní stavjsou navrženy jako konstrukce typu DP1, případně DP2 a splňují požadovanou odolnost a mezní stavy.
Všechny stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a)  Kritéria tepelně technické hodnocení
Konstrukce budov jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem: ČSN 73 0540-1 “Tepelná ochrana budov, 
Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování”; ČSN 73 0540-2 “Tepelná ochrana budov, 
Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování”. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí
přílohy. Požadavky součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-3 a vyjadřují vliv samotného 
stavebního řešení na úsporu energie na vytápění - nezohledňují nejisté faktory, jako je chování uživatelů, či 
vliv klimatických podmínek.vliv klimatických podmínek.
 Součinitel prostupu tepla konstrukcí U [W/(m2.K)] - Objekt C
Konstrukce                                                  požadovaná hodnota          navržená hodnota
Podlaha ve styku se vzduchem                              0,24                                  0,05
LOP - Schüco                                                         1,14                                  0,70
Střecha                                                                   0,45                                  0,14
Obvodová stěna                                                     0,30                                  0,37  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
V objektech je navrženo celkem 6 únikových cest typu “B”. Dvě únikové cesty se nachází v bytových domech 
(jedna v objektu B a druhá v objektu E), jedna úniková cesta se nachází v obchodním domě D, v adminsitrativním 
objektu A se nachází jedna a v objektu F dvě únikové cesty. Jejich maximální délka nepřesahuje 100 m. 
V administrativních domech jsou osazeny 4 evakuační výtahy, které v případě požáru mají záložní zdroj elektrické 
energie. Minimální šířka únikových cest je 1,2 m. Prostory chráněných únikových cest budou nuceně větrány pomocí
samostatné vzduchotechnické jednotky napojené na záložní zdroj energie. Zdroj bude umístěn na střechách samostatné vzduchotechnické jednotky napojené na záložní zdroj energie. Zdroj bude umístěn na střechách 
obchodního a administrativních domů, spolu se vzduchotechnickou jednotkou, Dveře CHÚC budou napojeny na EPS 
a budou vybaveny panikovým kováním. V CHÚC bude instalováno nouzové osvětlení. 

e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice sousedních pozemků.

f)  Zajištění potřebného množství požární vody a jiných hasiv, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Vnitřní odběrná místa v objektu budou tvořit hydranty na podestách schodišť umístěné v každém podlaží, jak v 
bytových domech, tak v obchodním a administrativních domech. Hadice hydrantů budou mít jmenovitou světlost bytových domech, tak v obchodním a administrativních domech. Hadice hydrantů budou mít jmenovitou světlost 
minimálně 19mm. V komerčních prostorech budou osazeny sprinklery s čidly integrované do podhledu. Do parteru 
budou umístěny připojovací body suchovodu a venkovní hydranty. Dále zde budou osazeny venkovní hydranty 
DN125mm. Pro komerční plochy a garáže bude v 1PP zřízena technická místnost pro nádrž SHZ - stabilní hasicí 
zařízení, které bude napojeno na záložní zdroj energie. 

g)  Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, přístupové komunikace a zásahové cesty
Dle čl.4.4.1 ČSN 73 0833 musí k obytné budově vést přístupová komunikace se šířkou jízdního pruhu nejméně 3m.
Příjezd požárních vozidel je možný do bezprostřední vzdálenosti, ke každému objektu. Příjezd požárních vozidel je možný do bezprostřední vzdálenosti, ke každému objektu. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
Technická zařízení stavby pro zajištění požární bezpečnosti tvoží požární rozvody vzduchotechniky, vzduchotechnické 
jednotky na střeše, záložní zdroj energie a nádrž pro SHZ.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
V objektu je instalován systém elektrické požární signalizace a stabilně hasící zařízení s pohotovostní nádrží. 
Pro zajištění dodávky proudu v případě výpadku elektřiny je na střechách objektů instalován záložní zdroj energie, 
který zajišťuje provoz nouzového osvětlení, evakuačních výtahů, požárního větrání a čerpadel SHZ. který zajišťuje provoz nouzového osvětlení, evakuačních výtahů, požárního větrání a čerpadel SHZ. 

j)  Rozsah a způsob rozmístění výstažných a bezpečnostních značek a tabulek
Není předmětem diplomové práce.
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Pro posouzení navržených budov a konkrétně řešeného objektu nástavby C je použita tzv. referenční budova, což je smyšlená
výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti a vnitřního uspořádání, se stejným typem standardizovaného
provozu a užívání jako hodnocená budova, technickými normami a předepsanou kvalitou obálky budovy a jejích technických 
systémů. Podmínky, které je třeba uvažovat při hodnocení objektu, jsou uvedeny ve vyhlášce č.78/2013 Sb. a je nutné je pro 
povolení stavby dle platných předpisů splnit. 

b)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií
V projektu je zvažováno napojení systému ústředního vytápění na technologie tepelného čerpadla, dále je možné využití V projektu je zvažováno napojení systému ústředního vytápění na technologie tepelného čerpadla, dále je možné využití 
solárních kolektorů. S ohledem na charakter a rozsah komplexu se ale podrobné řešení a systémy dále neprováděli.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11  Ochraba stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Ochrana proti pronikání radonu do stavby je zaručena konstrukcí 1.třídy těsnosti, která obsahuje celistvou vrstvu protiradonové
izolace v rámci hydroizolačního souvrství. V kontaktní vrstvě podloží bude provedena ventilační vrstva s odvětráním, zajišťující
odvod půdního vzduchu nad střechu domu.

b)  Ochrana před bludnými proudy
V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj bludných proudů, ochranná opatření se proto nenavrhují.

c) Ochrana před technickou seizmicitouc) Ochrana před technickou seizmicitou
Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Ani v oblasti se zvýšeným rizikem seizmické činnosti. Další posouzení by 
bylo nutné zpracovat v realizační fázi projektu.

d)  Ochrana před hlukem
Obvodové konstrukce budou splňovat ČSN 73 0532 “Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků”. Ochrana před hlukem vnějšího prostoru je realizována stavebními vlastnostmi obvodových
konstrukcí a výplní vnějších otvorů. 

e)  Protipovodňová opatřeníe)  Protipovodňová opatření
Nejsou provedena protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v povodňovém pásmu. 

a)  Zásady řešení parametrů stavby
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí vycházejí z příslušných normových požadavků vyhlášek a jiných zákonných předpisů.
Budou splněny základní požadavky, aby mohly být domy užívány k bydlení, tzn. především:
  - bude provedeno napojení na inženýrské sítě - vodu, kanalizaci, plyn, elektrickou energii, slaboproudé rozvody
  - bude zajištěna tepelná pohoda ve všech místnostech domů a to pomocí vhodně zvolených konstrukcí obálky a dále pomocí
    vytápění a chlazení
  - bude zajištěno větrání prostor  - bude zajištěno větrání prostor
  - obytné místnosti budou osluněny a osvětleny denním světlem
  - bude zajitěna ochrana proti hluku pomocí vhodných konstrukcí obálky budovy
  - bude zajištěna ochrana proti dalším vnějším vlivům - radonu, vlhkosti, apod. - vlastnostmi stavebních konstrukcí

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Stavba je navržena tak, aby minimalizovala vliv na okolní pozemky. Hmotové i výškové členění vychází z místních poměrů, 
rozměry stavby nepřevyšují okolní stávající zástavbu. Pro stavbu budou zvoleny technologie s max. přihlédnutím k tomu, aby
byly minimalizovány dopady na okolní obyvatele. Odtokové poměry území se nemění, dešťová voda bude svedena do byly minimalizovány dopady na okolní obyvatele. Odtokové poměry území se nemění, dešťová voda bude svedena do 
retenční jímky a vsakovacího objektu na pozemku komplexu.
Nakládání s odpady
Pro všechny bytové objekty, jsou vyčleněny samostatně místnosti, které se nacházejí v přízemí, přístupné z
veřejné části parteru. Tyto místnosti mají plochu 11,64 m2 a budou v nich umístěny nádoby na komunální a tříděný odpad.
Pro vývoz odpadů je umožněno pohybu svozového odpadního auta po zpevněném veřejném parteru.
Místnosti budou odvětrány pomocí vzduchotechniky.  

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  Napojovací místa technické infrastruktury
Přípojky kanalizace a vodovodu, plynu a elektřiny budou napojeny z rozvodů v ulici Na Bídě. 
Přípojka splaškové kanalizace je zakončena v kanalizační šachtě na pozemku komplexu. Nová vodovodní přípojka
bude zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku komplexu. STL plynovodní přípojka bude zakončena ve skříni na 
pozemku, kde je umístěno OPZ, tj. odběrné, plynové, uzavírací, regulační a měřící zařízení plynu. Připojení odběru
silové elektřiny z veřejného rozvodu NN. Přípojková skříň DS se umístí na pozemku, nad ní se osadí elektroměrová
rozvodnice RE.rozvodnice RE.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Informace nejsou známy. Není předmětem diplomové práce.

a)  Popis dopravního řešení
Vzhledem k charakteru komplexu je nutné zajistit dopravní napojení jednotlivých staveb na stávající systém dopravní
infrastruktury. Podél severovýchodní strany probíhá v ulici Na Bídě čtyřproudá komunikace, zde se také nachází 
tramvajový pás. V rámci stavebních úprav bude na tuto komunikaci připojena nová trasa, kopírující ulici Klicperova, 
která bude ústit do podzemních garáží komplexu. Navrhované úpravy jsou v souladu s ČSN 73-6110 “Z1 - Projektování
místních komunikací”.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturub)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Objekt je napojen na ulici Na Bídě novou obslužnou komunikací. Ta prochází přes ulici Klicperova směrem k řešené lokalitě
a ústí do podzemních garáží. Vjezd do parterové části komplexu je umožněn pouze jednotkám IZS, svozu odpadů, 
případně menších zásobovacích aut s povolením. 
Oblast leží v bezprostřední blízkosti komunikace vedoucí do centra města Liberec a tato trasa se také přímo napojuje 
na rychlostní a poté dálniční trasu směr Praha. Tramvajové a autobusové zastávky jsou v ulici Na Bídě již stávající, v 
rámci výstavby by byly upraveny jejich polohy, aby byla zajištěna ideální obslužnost lokality. 

c)  Doprava v kliduc)  Doprava v klidu
Bilance dopravy v klidu je provedena dle vyhlášky č.501. Navržené hromadné garáže jsou v souladu s platnými předpisy 
a normami pro hromadné garáže. 
Výpočet počtu parkovacích stání:  N= Oo * Ka + Po * Ka * Kp ; Oo - základní počet stání, Ka - součinitel stupně vlivu
automobilizace, Po - základní počet parkovacích stání, Kp - součinitel redukce počtu stání

  
                                    Účelová jednotka (m2/byty)                 Počet jednotek       Základní počet stání         Navrženo
Bytové domy               byty s plochou <100m2                            16                                    16                             
                                    byty s plochou >100m2                            27                                    54                            83
Administrativa                      35 m2                                              168                                 168                          165
Obchod                                25 m2                                               18                                    18                            18Obchod                                25 m2                                               18                                    18                            18
CELKEM Navržený počet stání:               266
-vzhledem k charakteru území je stanoven stupeň úrovně dostupnosti typu “C”, velmi dobrá dostupnost z hlediska hromadné dopravy   

Vjezd do garáží se nachází v 1PP a je přístupný po exteriérové rampě na severní straně lokality se sklonem 5,7°. 
Garáže jsou rozděleny přístupem do části pro rezidenty, kam s povolením mohou návštěvy rezidentů. Zbytek 
parkovacích ploch je vyhrazen pro zaměstnance administrativy a návštěvníky obchodů. Sklepní prostory jsou 
umístěny v 1NP. V 1PP se nachází technické místnost administrativních budov.

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
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d) Pěší a cyklistické stezky 
Součástí urbanistického zpracování lokality je návrh cyklo+pěší trasy, která probíhá lokalitou a přímo také skrz 
řešené objekty. Další úpravy se týkají parteru a jeho doplnění zelení.

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a)  Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování
připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na 
životní prostředí. Stavba je zdrojem emisí - pro zajištění dodávky tepla bude použita soustava plynových kondenzačních 
kotlů. Součástí stavby jsou rovněž hromadné podzemní garáže, které jsou též zdrojem emisí. 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů atd.)
Na pozemku se v současnosti v místě navržené stavby nachází náletová zeleň. Ochrana dřevin a další zeleně v místě Na pozemku se v současnosti v místě navržené stavby nachází náletová zeleň. Ochrana dřevin a další zeleně v místě 
stavby a v nejbližším okolí. bude řešena v souladu s příslušnými platnými normami. Veřejná prostranství a zeleň, které
jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Dotčené území není zahrnuto do chráněného území Natura 2000.

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA
Stavba podléhá zjišťovacímu řízení a posouzení EIA, dle příslušných platných předpisů.

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisůe)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma vzhledem k životnímu prostředí nejsou pro daný rozsah stavebních prací určena.

a) Terénní úpravy 
Přilehlé plochy v celém komplexu - parter, motorové a pěší komunikace - budou provedeny jako zpevněné plochy.

b)  Použité vegetační prvky
V parteru bude osázena vzrostlá zeleň - listnaté dřeviny, vytvořeny budou plochy s travnatým porostem.
Dále budou zhotoveny zahrady na střechách objektů D,A,B,E - ty budou přístupné pouze rezidentům, jejich estetická
vlastnost bude ale zvyšovat hodnotu celému komplexu.

c)  Biotechnická opatřeníc)  Biotechnická opatření
Návrh opatření není předmětem diplomové práce.

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržený komplex splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva a umožňuje bezpečný přístup vozidel IZS.
Bezpečnost a ochranu obyvatelstva v případě živelných katastrof a jiných vlivů velkého rozsahu řeší stávající integrované
systémy na úrovni města a nadřazených územních celků. Žádná individuální opatření stavby samotné pro případ 
živelných katastrof se nenavrhují, stavba není zdrojem ohrožení bezpečnosti obyvatelstva. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Není předmětem diplomové práce

b)  Odvodnění staveniště
Splaškové vody z provizorního sociálního zařízení staveniště budou svedeny kanalizační přípojkou do veřejné stokové
sítě. Dešťové vody ze stavební jámy budou svedeny do skružové vsakovací jímky zřízené na pozemku.

c)  Napojení staveniště a stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na komunikaci Na Bídě. Před zahájením výstavby zřídí dodavatel zpevněné plochy nájezduStaveniště bude napojeno na komunikaci Na Bídě. Před zahájením výstavby zřídí dodavatel zpevněné plochy nájezdu
zajišťující bezpečný vjezd a výjezd vozidel ze silnice na staveniště a vykládku stavebních materiálů z vozidel.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací stanovující využití území. Výstavba
bezprostředně neovlivní své okolí žádnými výjimečnými vlivy vybočujícími z rozsahu běžné stavební činnosti. 

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Vedení stavby zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí, především
zvýšenou hlučností a prachem. Zejména zajistí dodržení všech platných a právních předpisů, včetně místních zvýšenou hlučností a prachem. Zejména zajistí dodržení všech platných a právních předpisů, včetně místních 
vyhlášek o životním prostředí, nočním klidu apod. Žádné veřejné zájmy nebudou staveništěm, ani stavbou dotčeny. 
Stavební pozemek je volný, provádění sravby nevyžaduje realizaci žádných asanací, demolic ani kácení.

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Staveniště bude zřízeno výhradně na vlastním pozemku stavby, žádné dočasné ani trvalé zábory na jiných pozemcích
se nenavrhují.

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
VVedení stavby zajistí třídění odpadu. Likvidace odpadu bude provedena podle druhu odvozem na příslušné skládky 
odpadu.

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Není předmětem diplomové práce.

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě
Dodavatel zabezpečí odvodňovací systémy stavby proti úniku ropných produktů. Pokud by k menším místním únikům
těchto látek použitých technologií došlo - v důsledku poruchy nebo havárie staveništních strojů nebo vozidel - provede
dodavatel neprodleně vytěžení veškeré kontaminované zeminy a její likvidaci.dodavatel neprodleně vytěžení veškeré kontaminované zeminy a její likvidaci.

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů
Není předmětem diplomové práce.

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavba neomezí bezbariérové přístupy žádné další stavby, zvláštní opatření se proto nenavrhují.

l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Provoz stavby nevyvolá žádná dopravní omezení na příjezdových komunikacích.Provoz stavby nevyvolá žádná dopravní omezení na příjezdových komunikacích.

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádení za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.)
Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou známy, opatření k jejich zajištění se proto nenavrhují.

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Není předmětem diplomové práce.  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA_STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA _ Část Statická
V této zprávě jsou popsány základní principy statického působení objektu zpracovávaném v rámci diplomové práce

1) ZÁKLADNÍ INFORMACE

>  Název diplomové práce:        Polyfunkční komplex, ul.Jablonecká, Liberec
>  Vedoucí diplomové práce:     Doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
>  Konzultant profesní části:      Doc.Ing. Marek Foglar, Ph.D.
>  Vypracovala:                          Bc. Michaela Horáková
>  Datum:                                   02.05.2018

1.1/  Obecný popis stavby
Obecný popis stavby - viz. průvodní a souhrnná technická zpráva

1.2/  Podklady pro zhotovení projektu
> ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
> ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
> ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
> ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

1.3/  Použitý software
> K předběžnému posouzení konstrukcí byl použit zjednodušený ruční výpočet.
> Pro výkresovou část byl použit program: Autocad 2017

2) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby je popsáno v průvodní a souhrnné zprávě.

2.1/  Technické řešení stavby
> Založení:  Z hlediska absence podkladů - podrobný hydrogeologický průzkum, HP atd., není možné adekvátně posoudit
staticky nejvhodnější způsob založení. V projektu bylo uvažováno o zhotovení bílé vany pro celý rozsah komplexu.

> Nosný systém:  Nosný systémy budov jsou kombinované, z monolitického železobetonu. Systém skeletový je použit v 
případě administrativních domů, 1NP bytových domů a 1PP. Systém je s lokálně podepřenými monolitickými deskami se 
skrytými průvlaky a hlavicemi. V bytovém domě je použit stěnový systém s jednosměrně pnutými deskami s rozponem 8,1 m. 
Konstrukční rastr je 8,1 x 8,1 m pro všechny stavbKonstrukční rastr je 8,1 x 8,1 m pro všechny stavby. Objekty B,D,E jsou vertikálně rozděleny dvěma dilatačními spárami.
Dilatace odděluje dva bytové domy od obchodního domu, který je mezi nimi a má pouze 1NP.  Speciální konstrukční systém 
je použit u nástavby C. Ta je také detailněji řešena v dalších přílohách. Jedná se o systém čtyř Vierendeelových nosníků, 
které tvoří systém pro překlenutí rozponu cca 22 m, mezi dvěma budovami. V příčném směru ztužují hmotu dvě železobetonové
obvodové stěny, dále také dělící stěny mezi jednotlivými bytovými jednotkami. 

> Schodiště:   Schodiště budou řešena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitickou desku.

> > Vodorovné ztužení:   Ztužení ve vodorovném směru zajistí jádra se schodišti a výtahy, se stěnami z monolitického železobetonu.

1.3/  Použité materiály
Ve výpočtu se předpokládá beton C30/37 pro vodorovné konstrukce, beton C40/50 pro svislé nosné konstrukce, výztuž B500B,
stupeň vlivu prostředí je uvažován XC2/XC3.

3) ZATÍŽENÍ
Hodnoty zatížení jsou uvedeny v předběžném statickém výpočtu. Pro získání návrhových hodnot zatížení jsou uvažovány
součinitele 1,5 pro užitné a 1,35 pro stálé zatížení.

4) NOSNÝ SYSTÉM
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo 
její části, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.

4.1/  Základové konstrukce
V projektu je uvažováno použití systému bílé vany. Dimenze a návrh není předmětem diplomové práce.

4.2/  Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové z betonu C40/50 v administrativním objektu A,B - z důvodu přenosu 
zatížení z nástavby C. Jiné svislé konstrukce jsou z betonu C30/37, vše s výztuží B500B. Rozměry sloupů v objektu B jsou
700x700 mm, v ostatních budovách 450x450 mm, sloupy v 1PP mají rozměry 300x800 mm. Sloupy jsou natočeny tak, aby byl
umožněn pohodlný průjezd vozidel na parkovací stání. Konstrukční systémy jsou založeny na rastru 8,1 x 8,1 m.
V bytovém domě jsou obvodové konstrukce železobetonové, vnitřní nosné stěny jsou nosné sloupy, s dozděním tvárnicemi 
Heluz. Ztužení ve vodorovném směru zajišťují železobetonová jádra o tloušťce stěny 300 mm, ve kterých jsou umístěna Heluz. Ztužení ve vodorovném směru zajišťují železobetonová jádra o tloušťce stěny 300 mm, ve kterých jsou umístěna 
schodiště s výtahy.  Nástavba C využívá systému Vierendeelových nosníků-viz studie axonometrie.

4.3/  Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky z betonu C30/37, s výztuží B500B. 
V místech skeletového systému jsou desky po obvodě překonzolovány a jsou vyztuženy skrytými průvlaky. 
Stropy  v administrativních domech a obchodním domě jsou pnuté obousměrně. V bytovém domě jsou desky pnuté 
jednosměrně. Tloušťky desek jsou různé vzhledem k umístění a přenosu daného zatížení. 
>Dilatace: Dilatace objektů B,D,E v místě styku svislých konstrukcí, v úrovni stropu nad 1PP, bude řešena uložením na kluzné
trny na úrovni stropních desek,trny na úrovni stropních desek,

4.4/  Svislé komunikační prvky
> Schodiště : Schodiště jsou dvouramenná a budou řešena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitickou desku.
Soukromá schodiště se nachází pouze v objektu C nástavby, kde jsou mezonetové bytové jednotky. 

> Výtahy:  Výtahy jsou umístěny v železobetonových šachtách v jádrech, v každém případě umístěny bočně od schodiště.

4.5/  Zajištění vodorovného ztužení
Vodorovná tuhost konstrukce je zajištěna železobetonovými jádry a protilehlou železobetonovou stěnou, která příčně svazuje
stěny v několika nadzemních podlažích bytových domů.
Vodorovná tuhost u objektu C, je zajištěna obvodovými železobetonovými stěnami, které jsou uloženy kolmo k rámovému
systému, doplňující funkci mají potom dělící stěny jednotlivých bytových jednotek. 

5) OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY
5.1/  Ochrana proti požáru
Potřebná požární odolnost bude zajištěna dostatečnou tloušťkou konstrukcí a betonovou krycí vrstvou.

5.1/  Ochrana proti korozi
Protikorozní ochrana konstrukce bude zajištěna dostaatečným krytím výztuže - betonovou krycí vrstvou. (minimálně 25 mm)
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TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA  _ Část TZB 
V této zprávě jsou popsány základní principy koncepčního řešení rozvodů instalací TZB v objektu.

1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
>  Název diplomové práce:        Polyfunkční komplex, ul. Jablonecká, Liberec
>  Vedoucí diplomové práce:     Doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
>  Konzultant profesní části:      Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
>  Vypracovala:                          Bc. Michaela Horáková
>  Datum:                                   02.05.2018

1.1/  Obecný popis stavby
   Obecný popis stavby - viz. průvodní a souhrnná technická zpráva

2) POPIS ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVODŮ TZB
Zpráva obsahuje koncepční myšlenku rozvodů TZB pro objekt s mezonetovými jednotkami C, který se  nachází nad 
budovou bytového domu B a budovou administrativy A. Ve výkresech jsou zachyceny hlavní páteřní trasy rozvodů bez 
dimenzí a počtů koncových prvků. Pro podrobnější specifikace bude třeba provést posouzení na základě konkrétních výpočtů, 
které nejsou součástí diplomové práce.    

2.1/  Připojení na stávající infrastrukturu
Vzhledem k tomu, že na stávajícím pozemku původně fungoval průmslový objekt, přepokládá se napojení novostavby na 
původní, již zřízenou hlavní rozvodnou síť, s nutnými technickými úpravami pro požadovanou funkčnost celého komplexu. 
Přípojky kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny budou napojeny novými přípojkami z rozvodů v ulici Na Bídě. 
Připojovací šachty se nachází na severním okraji pozemku. Přípojka splaškové kanalizace je zakončena v kanalizační šachtě 
na pozemku stavby. Stávající vodovodní přípojka je zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku stavby, 
STSTL plynovodní přípojka je zakončena ve skříni na pozemku, kde bude umístěno OPZ tj. odběrné plynové, uzavírací, regulační
a měřící zařízení plynu. Připojení odběru silové elektřiny z veřejného rozvodu NN - tj. nízkého napětí. 
Přípojková skříň DS se spolu s elektroměrovou rozvodnicí RE osadí na pozemku.   

2.2/  Popis domovních rozvodů
>  Zdravotechnické instalace
KANALIZACE
Splašková kanalizace  
Splaškové vody z domu budou odvedeny odpadním potrubím v instalačních šachtách, následně svodným potrubím pod
stropem 1PP, kde vyústí do čistící šachty na kanalizační přípojce splaškové kanalizace. 
Dešťová kanalizaceDešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy budou odvedeny odpadním potrubím v instalačních šachtách a svodným potrubím pod
stropem 1PP do akumulační jímky. Voda z akumulační jímky bude využita pro zálivku zelených ploch v celém komplexu, 
pojistný přepad z jímky bude odveden do dešťové kanalizace,

VODOVOD, PŘÍPRAVA TUV
Vodovodní přípojka je zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku stavby. Ve vodoměrné šachtě je osazena vodoměrová 
sestava s hlavním uzávěrem vody. Vstup studené vody do domu bude proveden v nezámrzné hloubce - pod stropem 1PP. 
Uzávěry jednotlivých vnitřních rozvodů budou osazeny v technických místnostech. Příprava teplé vody bude zajištěna centrálně v 
technických místnostech bytových domů a administrativních budov, které se nachází v 1NP a v 1PP, pomocí soustavy plynových 
kondenzačních kotlů v nepřípomotopných zásobnících teplé vody. 

VNITŘNÍ PLYNOVOD
Plynovodní přípojka je zakončena ve skříni na pozemku, kde je umístěno OPZ tj. odběrné plynové, uzavírací, regulační a měřící
zařízení plynu. Ve skříni se provede za plynoměrem napojení nizkotlaké části venkovního domovního plynovodního rozvodu do 
technických místností ke kotlům ústředního vytápění. Odvod spalin bude ústit do samostatného systémového komína a vyveden 
bude nad střechu objektu. 
  

>  Ústřední vytápění
Hlavním zdrojem tepla bude soustava kondenzačních plynových kotlů umístěných v technických místnostech, kde budou umístěny 
i zásobníky TV. Otopná soustava bude teplovodní dvojtrubková s nuceným oběhem topné vody. Rozvody budou umístěny v 
podlaze a drážkách ve zdivu. Otopná soustava je řešena jako teplovodní s podlahovým vytápěním, podlahovými konvektory a 
otopnými tělesy. V administrativně - obchodních budovách bude vytápění kombinované se vzduchotechnikou. 
Garáže budou nevytápěné.  

>  Vzduchotechnika
Navrhuje se nucené větrání garáží, administrativních a obchodních ploch, dále pak kuchyní, koupelen a WC. Ostatní prostory 
budou větrány přirozeně otvíráním oken. V bytovém domě bude větrání řešeno lokálně podtlakově - odpadní vzduch bude 
odváděn ventilátory, osazenými v dotčených místnostech, nad střechu. Větrání administrativních ploch bude zajišťovat centrální
vzduchotechnická jednotka s rekuperací, umístěná v technické místnosti v 1PP. Větrání obchodních ploch zajistí samostatná 
vzduchotechnická jednotka, která je umístěna v technické místnosti v 1PP. Garáže budou větrány přetlakově a odpadní vzduch bude
vyveden nad střechu.   vyveden nad střechu.   

>  Chlazení
Chlazení administrativních ploch bude zajišťovat centrální vzduchotechnická jednotka umístěná v technické místnosti v 1PP.
Zásobník chladu bude umístěn v místnosti pro to určené, též v 1PP. Chlazení bytů se v projektu neuvažuje - bude provedena 
příprava pro rozvod potrubí a budoucí osazení chladících jednotek v typových bytech a atypických mezonetech.   

>  Elektroinstalace
Objekt bude připojen na rozvod NN vedoucího v chodníku v ulici Na Bídě. Přípojková skříň s pojistkami se umístí na pozemku
spolu s elektroměrovou rozvodnicí RE. Hlavní centrální rozvodnice objektu bude napojena kabelem z rozvodnice RE. Vnitřní 
centrální rozvodnice bude připojena kabelem z rozvodnice RE vedeným v zemi. Centrální rozvodnice bude sloužit pro napojení
elektrorozvodů objektu a bude v ní umístěna přepěťová ochrana. V rozvodnici bude výkonová i prostorová rezerva pro připojení 
tepelného čerpadla. Venkovní rozvodnice RVK bude sloužit pro napojení elektrospotřebičů venkovní údržby a jiných dopňujících 
zařízení, jako např. zařízení vodního prvku procházejícím v parteru. V rozvodnici bude výkonová i prostorová rezerva pro zařízení, jako např. zařízení vodního prvku procházejícím v parteru. V rozvodnici bude výkonová i prostorová rezerva pro 
připojení dalších spotřebičů pro údržbu. 

>  Ochrana před bleskem a přepětím
Jímací vedení a ochrana před přepětím je navržena jako mřížová soustava, doplněná pomocnými jímači, které jsou rozmístěny
na střeše. Svody budou spojeny s okružní zemnící soustavou. 
Ochrana před přepětím bude zajištěna hrubou a střední přepěťovou ochranou, pro kterou musí být přípojnice PE spojena s 
hlavní ochrannou přípojnicí objektu HOP. 

>  Požární bezpečnost
VZT
Schodišťový prostor CHÚC typu “B” bude nuceně větrán pomocí samostatné VZT jednotky napojené na záložní zdroj energie.
Rozvody vzduchotechniky musí být opatřeny protipožárními klapkami nebo izolací, 
aby těmito rozvody nedocházelo k šíření požáru. 

POŽÁRNÍ ROZVODY
V objektu bude navržen samostatný požární rozvod vodV objektu bude navržen samostatný požární rozvod vody. V 1PP je umístěna strojovna SHZ se zásobní nádrží. Instalační šachty
jsou samostatné požární úseky a musí být zajištěny proti šíření požáru, včetně dvířek revizních otvorů a prostupů potrubí.
V objektu jsou navrženy evakuační výtahy, které budou napojeny na záložní zdroj, jenž bude v provozu v případě výpadku proudu
nebo požáru. V prostorách WC a kuchyňkách je navrženo podtlakové větrání s přisáváním vzduchu z okolních prostorů přes 
mřížky ve spodní části dveří. 
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