
 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby polyfunkčního domu v Třebíči, v městské části Na Kopcích. Objekt 

má čtyři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, 

konkrétně kadeřnictví a kavárna, a technické zázemí domu. Druhé až čtvrté podlaží 

je tvořeno z bytových jednotek a k nim je ke každému bytu na patře vybudován 

sklad. Celkem se zde nachází 4 byty 2+kk, 4 byty 3+kk a 3 byty 4+kk. Skladba střech 

je řešena jako jednoplášťová plochá vegetační střecha. Konstrukční systém je 

stěnový zděný z cihelných bloků.  

Polyfunkční dům, kadeřnictví, kavárna, plochá vegetační střecha, cihelné bloky, 

kontaktní zateplení ETICS, větraná fasáda, novostavba

The subject of this thesis is the development of project documentation for the 

construction design of the mixed-use building in Třebíč, in the borough of Na 

Kopcích. The building has four above-ground floors. On the first floor there are 

shops, specifically a hairdresser and a café, and the technical background of the 

house. The second to fourth floors are made up of residential units and a 

storeroom is built to each apartment on the floor. There are 4 flats 2 + kk, 4 flats 3 

+ kk and 3 flats 4 + kk. The roof structure is designed as a warm flat green roof. 

Construction system is wall, masonry from clay blocks. 

Mixed-use building, hairdresser, café, warm flat green roof, clay blocks, contact 

thermal insulation of ETICS, ventilated façade, new building.



 

 

Bc. Radka Rachůnková Polyfunkční dům. Brno, 2019. 44 s., 749 s. příl. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Petr Jelínek  



 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Polyfunkční dům zpracovala 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 10. 1. 2019  

   Bc. Radka Rachůnková 
autor práce  



 

 

Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce panu Ing. Petru Jelínkovi za 

podporu, velmi vstřícný přístup, odborné vedení, cenné a užitečné rady i do 

projekční praxe, které mi poskytl při zpracování této diplomové práce. Dále bych 

chtěla poděkovat rodině za to, že mi umožnila studovat, příteli, kamarádům a 

známým za podporu při studiu. 



 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................... 10 

A  Průvodní zpráva .................................................................................................. 11 

A.1 Identifikační údaje ................................................................................ 12 

A.1.1 Údaje o stavbě ...................................................................... 12 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................ 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .................... 12 

A.2 Členěné stavby na objekty a technická a technologická zařízení ......... 13 

A.3 Seznam vstupních podkladů ................................................................. 13 

B  Souhrnná technická zpráva ................................................................................ 14 

B.1 Popis území stavby ............................................................................... 15 

B.2 Celkový popis stavby ............................................................................ 18 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení ................................................................. 19 

D.1.1.a Technická zpráva .................................................................................. 20 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje ....................... 21 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové uţívání stavby .................................................................... 22 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ...................... 23 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti 

stavby  .............................................................................................. 23 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při uţívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí  .............................................................................................. 29 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................... 29 

D.1.1.a.7 Poţadavky na poţární ochranu ............................................. 31 

D.1.1.a.8 Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů a o 

poţadované jakosti provedení ................................................................. 31 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

poţadavků na provádění a jakost navrţených konstrukcí ....................... 31 

D.1.1.a.10 Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele  .............................................................................................. 32 

D.1.1.a.11 Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou poţadovány nad 

rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami  .............................................................................................. 32 

D.1.1.a.12 Výpis pouţitých norem ........................................................ 32 

  



 

 

Závěr .............................................................................................................................. 34 

Seznam použitých zdrojů ............................................................................................. 35 

Seznam použitých zkratek a symbolů ......................................................................... 38 

Seznam příloh ................................................................................................................ 41 

 



10 

 

Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu polyfunkčního domu. Navrhovaná stavba je situována na parcele č. 1037/47 

v katastrálním území města Třebíč. Při výběru pozemku jsem kladla důraz na vhodné a 

vyuţitelné umístění tohoto druhu výstavby a kvality dostupnosti sluţeb. To jsem pak 

vhodně zvolila v městské části Na Kopcích na ulici Kremláčkova, z důvodu rozvíjející 

se bytové a rodinné výstavby v této části města.  

Hlavní myšlenkou bylo dostat do této lokality dům obchodu a sluţeb a do horních 

pater doplnit jednotlivé byty, vše s respektováním územního plánu města Třebíče. 

Objekt má 4 nadzemní podlaţí.  Skládá se z kadeřnictví a kavárny, které jsou 

umístěny v prvním nadzemním podlaţí a bytů umístěných v druhém aţ čtvrtém 

nadzemním podlaţí. V prvním podzemním podlaţí je umístěno technické zázemí a 

vybavení pro část polyfunkčního domu s byty. 

Projekt je navrţený v souladu s platnými vyhláškami, zákony, technickými 

normami a územním plánem. Stavba nenarušuje architektonický a urbanistický ráz 

okolí. Při zpracování projektu jsem usilovala o uplatnění moderních materiálů a 

moderního vzhledu objektu. 

Diplomová práce se skládá z textové části a příloh, které tvoří dané části 

projektové dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci v stupni pro provádění 

stavby. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

POLYFUKČNÍ DŮM 

b) místo stavby 

adresa: ulice Kremláčkova, 676 01 Třebíč 

parcelní číslo: 1037/47 

katastrální území: Třebíč [769738] 

výměra: 562 m
2
 

typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

mapový list: DKM 

určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastnické právo: S.O.K. stavební, s.r.o., Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 

67401 Stříteţ 

způsob vyuţití: jiná plocha 

BPEJ: parcela nemá evidované BPEJ 

c) předmět dokumentace 

Předkládaná dokumentace je v úrovni projektu pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení, adresa 

Lukáš Karásek, Hartvíkovice 144, 675 76 Hartvíkovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) hlavní projektant 

Bc. Radka Rachůnková, Hartvíkovice 144, 675 76 Hartvíkovice 

b) zpracovatel projektové dokumentace 

Bc. Radka Rachůnková, Hartvíkovice 144, 675 76 Hartvíkovice 
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A.2 Členěné stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
S ohledem na druh a rozsah stavby nejsou ţádné poţadavky týkající se členění 

stavby. Stavba bude provedena jako celek. 

SO01 Polyfunkční dům 

SO02 Zpevněné plochy na pozemku 

SO03 Opěrná zeď 

SO04 Přípojka NN 

SO05 Vodovodní přípojka 

SO06 Přípojka splaškové kanalizace 

SO07 Přípojka dešťové kanalizace + retenční nádrţ + vsakovací objekt 

SO08 Teplovodní přípojka 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Novostavba zatím nemá doposud vydané rozhodnutí nebo opatření, na jejímţ 

základě se povoluje stavba. 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Jako dokumentace slouţí zpracované studie projektantem stavby, které slouţí jako 

základ k projektové dokumentaci pro provádění stavby. 

c) další podklady 

 podklady od správců sítí 

 kopie katastrální mapy 

 platná územně plánovací dokumentace 

 výpis z katastru nemovitostí 

 katastrální mapy 

 související zákony, vyhlášky a předpisy 

 radonový průzkum 

 obhlídka staveniště 

 provedená fotodokumentace staveniště a okolí 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Pozemek se nachází ve městě Třebíč, katastrální území Třebíč, parcelní číslo 

1037/47, parcela ze dvou stran přilehlá k místní komunikaci. Na pozemku se nenachází 

ţádná stavba. Pozemek je mírně svaţitý a sousední parcela je 1037/49 na které se 

umisťují zpevněné plochy a objekty přípojek. Únosnost zeminy je dostatečná pro 

zakládání a na staveništi se nenachází podzemní voda v takové hloube, ve které by 

ohroţovala stavbu včetně základů. Na pozemku se nevyskytuje ţádná vzrostlá zeleň. 

Pozemek je v plném rozsahu investora, zpevněné plochy a objekty přípojek budou 

umístěny na pozemku Města Třebíč. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Pro územní rozhodnutí bude předloţena tato dokumentace. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Umístění a realizace budoucí novostavby polyfunkčního domu bude navrţena 

v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu města Třebíč spadá 

pozemek do kategorie Bd – hromadné bydlení v bytových domech zahrnující převáţně 

vnitroblokovou obytnou zelení, kde jsou přípustné nerušící provozovny, které 

nepřesahují rámec a význam daného území. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Navrţená novostavba rodinného domu splňuje ustanovení vyhl. č. 20/2012 Sb., 

kterou se mění vyhl. č, 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. Vyhl. č. 

269/2009, kterou se mění vyhl. č, 501/2006 o obecných poţadavcích na vyuţití území.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány v části C a D 

a jejich výčet je potom přiloţen ve sloţce č. 1  – Přípravné a studní práce. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Geologický 

průzkumný vrt je přiloţen ve sloţce č. 1– Přípravné a studní práce. Bylo zjištěno, ţe se 

jedná o vysoký radonový index a geologický profil lokality je hlína písčitá S4. 
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g) Ochrana podle jiných právních předpisů 

Objekt je umístěn v klidné oblasti, není zde zvýšený hluk z dopravy. Dotčený 

objekt bude respektovat ochranná pásma jednotlivých sítí technické infrastruktury. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba neovlivní klimatické poměry a ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani 

nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje téţ do zátopových oblastí. Daný pozemek se 

nenachází v oblasti poddolovaného území ani v zátopovém území. Ochranné pásma 

uvedeny ve výkresu C.3 – Koordinační situační výkres. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Uvaţované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky. 

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu 

výstavby na okolí, zejména se jedná o: 

 pouţití strojů a zařízení se sníţenou hlučností 

 časové omezení pouţití hlučných mechanismů 

 v době nočního klidu (22:
00

 – 6:
00

) nebudou stavební práce prováděny 

 opatření pro sníţení prašnosti 

Odtokové poměry zůstávají beze změn. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno pouze odstranění travního porostu a odtěţení ornice v mocnosti 

200mm. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dotčený pozemek nemá evidovanou ochranu BPEJ a není veden jako pozemek 

určený k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno dle poţadavků provozovatele. 

Technická infrastruktura je zajištěna vedením které je patrné z výkresu 

koordinační situace C.3. Napojení vody na vodovod PE DN 100 LT, kanalizace na DN 

250 KA. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Netýká se ţádných pozemků 
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B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu se 4.NP. Součást stavby bude 

zhotovení přípojek inţenýrských sítí vodovod, horkovod, splašková kanalizace, dešťová 

kanalizace a elektrické energie), zhotovení opěrných zdí, teréních úprav, zpevněných 

ploch a veřejného osvětlení. 

b) účel užívání stavby 

Polyfunkční dům je řešen jako čtyřpodlaţní pro obchod a sluţby a pro bytovou 

výstavbu. Parkovací a odstavné plochy budou řešeny v rámci stávajícího parkoviště 

okolo ulice Kremláčkova. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Novostavba polyfunkčního domu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. (O 

technických poţadavcích na stavby). Jedná se zejména o dodrţení poţadavků na 

mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu zdraví a ţivotního 

prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při uţívání. Novostavba je navrţena pro 

bezbariérové uţívání pouze v 1.NP. To je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. (O 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb). 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněný v části D. Stavba je 

v souladu s vyjádřením všech dotčených orgánů a správců sítí. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyţaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Plocha pozemku parc. č. 1037/47: 562 m
2 

Zastavěná plocha: 458,86 m
2 

Zpevněná plocha: 33,30 m
2 

Zatravněná plocha: 69,66 m
2
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Plocha pozemku parc. č. 1037/49: 9 976 m
2
 

Zastavěná plocha: 12,72 m
2 

Zpevněná plocha: 147,81 m
2 

Zatravněná plocha: 9 815,47 m
2
 

Zastavěná plocha objektu celkem: 471,58 m
2
 

Obestavěný prostor objektu: 6400 m
3 

Počet bytových jednotek: 11 bytů 

Počet komerčních prostor: 2 

Počet uţivatelů na funkční jednotku:  dle PD a typu bytu 

Počet garáţových stání: 0 stání 

Počet nechráněných parkovacích stání na pozemku: 0 stání 

Počet nechráněných parkovacích stání u objektu: 37 stání 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Potřeby energií byly stanoveny na základě orientační bilance jednotlivých médií 

empirickým výpočtem a jsou poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných 

technických podkladech. 

a) Dešťová voda bude svedena do retenční nádrţe s přepadem do vsakovací nádrţe a 

do dešťové kanalizace. Tato uţitková voda se bude vyuţívat na zalévání zahrady. 

Odpadní voda bude svedena do splaškové kanalizace. Nebudou zde produkovány 

odpady a emise, na které se vztahují zvláštní předpisy. 

b) Roční potřeba pitné vody v bytě: 35 m
3
/osobu 

c) Roční potřeba pitné vody v kadeřnictví: 50 m
3
/zaměst. 

d) Roční potřeba pitné vody v kavárně: 60 m
3
/zaměst. 

e) Roční produkce splaškových vod: 35 m
3
/osobu 

f) Třída energetické náročnosti budov: B 

g) Roční potřeba elektrické energie na vytápění a ohřev TUV: teplovod 

h) Roční potřeba elektrické energie: 40 MW/rok 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpokládané zahájení stavby bylo orientačně stanoveno na Květen 2019, 

předpokládané ukončení stavby bylo orientačně stanoveno na Květen 2021. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační cena nákladů na stavbu je stanovena na 40 000 000 Kč 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu pro bydlení s dvěma malými 

provozovnami pro sluţby. Konkrétně se jedná o bytový dům (více neţ 50 % podlahové 

plochy je určeno k trvalému bydlení a dům má více neţ 3 byty). 

Objekt je čtyřpodlaţní bez podsklepení. Součástí stavby bude zhotovení přípojek 

inţenýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková, dešťová, horkovod a elektrické 

energie), zhotovení opěrných zdí, terénních úprav, zpevněných ploch a veřejného 

osvětlení. 

V prvním nadzemním podlaţí jsou navrţeny prostory, ve kterých je uvaţováno 

s kadeřnictvím, kavárnou a technickým zázemím pro funkci celého objektu. V ostatních 

nadzemních podlaţích budou byty a skladovací prostory pro byty. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

název funkční jednotky dispozice 

užitná 

plocha 

[m
2
] 

počet uživatelů 

(+zaměstnanců) 

1.NP 

Kadeřnictví - 139,2 10 

Kavárna - 133,39 33 

2.NP 

A – bytová jednotka č. 1 2+KK 64,11 2 

B – bytová jednotka č. 2 2+KK 61,17 2 

C – bytová jednotka č. 3 2+KK 60,73 2 

D – bytová jednotka č. 4 3+KK 97,59 3 

E – bytová jednotka č. 5 3+KK 98,28 3 

3.NP 

A – bytová jednotka č. 6 4+KK 127,34 4 

B – bytová jednotka č. 7 3+KK 97,19 3 

C – bytová jednotka č. 8 3+KK 97,65 3 

D – bytová jednotka č. 9 2+KK 60,95 2 

4.NP 

A – bytová jednotka č. 10 4+KK 134,57 4 

B – bytová jednotka č. 11 4+KK 137,76 4 

- počet funkčních jednotek: 13 

- celková uţitná plocha funkčních jednotek: 1 310,44 m
2
 

- celkový počet uţivatelů: 72 uţivatelů 

- obestavěný prostor SO01: 6 400 m
3
 

- zastavěná plocha SO01: 471,81 m
2
 

- počet potřebných parkovacích nezakrytých parkovacích stání: 31 stání 

- počet vybudovaných parkovacích nezakrytých parkovacích stání: 37 stání 
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D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonické a materiálové řešení 

Půdorys objektu polyfunkčního domu vychází z tvaru parcely. Jedná se o obdélník 

s menšími výstupy. Z jiţní strany ustupuje fasáda čtvrtého nadzemního podlaţí o 

prostor vzniklé terasy a ze severozápadní strany ustupuje fasáda čtvrtého nadzemního 

podlaţí o prostor zelené střechy. 

Část fasády je větraná, z obkladových vláknocementových desek a je zateplená 

minerální vatou s černou nakašírovanou sklotextílií. Druhá část fasády je zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS z expandovaného polystyrenu s přídavkem 

grafitu. Větraná část fasády je z antracitových obkladových desek a kontaktně zateplená 

část fasády je z fasádní omítky v bílé barvě. Výplň zábradlí balkónu je 

z vláknocementových obkladových desek v barvě slonovinové. 

Nosné zdivo je z keramických bloků a nosné vnitřní zdivo je z akustických 

keramických bloků. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z akustických keramických 

cihelných bloků a sádrokartonových předsazených a šachtových stěn. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní zelení. A 

podlahová konstrukce terasy bude tvořena betonovou dlaţbou na rektifikačních 

stojkách. 

V prvním nadzemním podlaţí budou pouţity hliníkové vstupní dveře a na výlohy 

komerčních prostor okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna v objektu budou plastová. 

Všechny výplně otvorů jsou řešeny v antracitové barvě. 

Po obvodě domu je navrţen okapový chodník tvořený drceným kamenivem a 

ukončený betonovým obrubníkem a navazující chodník je z betonové zámkové dlaţby, 

ukončení dlaţby opět betonovým obrubníkem. 

Venkovní parapety jsou z hliníkového plechu v antracitové barvě. Oplechování je 

ve stejné barvě antracit. 

Výtvarné řešení 

Omítka fasády je v bílé barvě v kombinaci s větranou fasádou v antracitové barvě. 

Vše je doplněno okny v antracitové barvě. 

Dispoziční řešení 

Novostavba polyfunkčního domu má v prvním nadzemním podlaţí komerční 

sluţby kadeřnictví a kavárnu, které jsou řešeny s ohledem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a jsou navrţeny jako bezbariérové. Ke kaţdému 

komerčnímu prostoru je vybudováno samostatné zázemí pro potřeby příslušných 

polyfunkcí. Dále je v 1.NP umístěno technické zázemí pro funkci celého objektu a vstup 

do obytné části. 

V objektu je navrţen výtah, který svými vnitřními rozměry kabiny 1400X1100 

mm umoţňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu. 
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Druhé aţ čtvrté nadzemní podlaţí je určeno pro bytové jednotky, které mají vţdy 

na patře svůj skladovací prostor. 

Před vstupem do budovy je volná plocha, sklon plochy je 2%. Vstupní dveře mají 

šířku křídla 1100 mm a práh vysoký 17 mm.  

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o novostavbu polyfunkčního 

domu, tedy o stavbu pro trvalé bydlení s dvěma komerčními prostorami. Všechny 

prostory jsou uspořádány tak, aby vytvářely vhodné podmínky pro příslušnou funkci 

prostor. 

Ţádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje. 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti 

stavby 

- výkopové práce 

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice 

v tl. 200 mm, zemina uloţena na deponii a po dokončení stavby vyuţita k finálním 

terénním úpravám. Výkopová zemina stavebních rýh odváţena na rekultivační skládku, 

depote bude stanovena na východní straně od pozemku. 

 

- základové konstrukce 

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými a obvodovými stěnami jsou 

navrţeny jako monolitické základové pasy z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 

XC1. Výškově doplněny ztraceným bedněním z betonových tvarovek tloušťky 400 mm 

vyplněných prostým betonem C 16/20, XC1, s betonářskou výztuţí B500 B dle návrhu 

statika. Na základových pasech je základová deska tloušťky 150 mm z prostého betonu 

C16/20, XC1 doplněnou o výztuţ kari sítí 150/150/6 mm. Základové spáry se nacházejí 

v nezamrzne hloubce (min. 800 mm). Šířka základových pásů je 600/1100 mm. Výška 

základového pásu je min. 500 mm. Základy s výškovým rozdílem jsou řešeny jako 

odstupňované pod sklonem 45 °. Základové konstrukce jsou navrţeny pro únosnost 

základové půdy 225 kPa. 

Mezi základové pásy bude navezena štěrkodrť frakce 18/32 pro funkci 

odvětraného podloţí kvůli vysokému indexu radonového rizika a doplněna o nucený 

odvětrávací systém. 

 

- svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií. 

Nosné obvodové zdivo je z keramických bloků tloušťky 300 mm, zděných na 

tenkovrstvou maltu. Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS (polystyren EPS 100 F s přísadou grafitu) a minerální kamennou 

vatou v kombinaci s větranou fasádou, kterou tvoří vláknocementové obkladové desky 

tl. 8 mm. Soklová a zasypaná část obvodových stěn je zateplena polystyrenem EPS 
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perimetr pro vyšší odolnost proti vodě.  Nosné vnitřní zdivo je z akustických 

keramických bloků tloušťky 300 mm s promaltovanou kapsou a 250 mm zděné na 

maltu M10. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z akustických keramických cihelných 

bloků tloušťky 115 mm zděných na maltu M10 a sádrokartonových předsazených a 

šachtových stěn. 

- vodorovné konstrukce 

Stopní konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonovou monolitickou deskou tloušťky 

200 mm (beton C25/30 – XC1, ocel B500B). Ţelezobetonové ztuţující věnce budou 

součástí stropní konstrukce. 

Překlady tvoří keramické překlady 7 a 11,5. Překlady u rohových oken a u 

velkých otvorů nad 3 m řešeny jako monolitické ţelezobetonové (beton C25/30 – XC1, 

ocel B500B). Průvlaky také řešeny jako monolitické ţelezobetonové ve spojení 

s ţelezobetonovou stropní deskou. 

- schodiště 

Schodiště navrţeno monolitické ţelezobetonové (beton C25/30 – XC1, ocel 

B500B) se schodišťovým rameny tl. 150 mm, mezipodestami  tl. 180 mm a hlavními 

podestami tl 200 mm. Uloţené do akustických pouzder s elastomerovými loţisky. 

Akustická pouzdra budou zabetonována do okolních svislých konstrukcí. Na hlavní 

podestu budou schodišťová ramena připojena také pomocí akustického prvku, který 

sniţuje kročejový hluk. Schodiště bude oddilatováno od ostatních konstrukcí 

akustickými pryţovými páskami. 

V objektu je navrţena výtahová ţelezobetonová šachta s tloušťkou stěny 250 mm.  

- střešní konstrukce 

Zastřešení objektu tvořeno zelenou vegetační jednoplášťovou plochou střechou 

s extenzivní zelení s klasickým pořadím vrstev, výška vegetace určená pro suchomilné 

rostliny. Návrh vegetace bude dle dané lokality města Třebíč. Sklon střechy tvořen 

spádovými klíny z EPS ve spádu 3%. 

Terasa ve 4.NP navrţena jako provozní plochá střecha s betonovou dlaţbou na 

rektifikačních terčích. Se spádovou vrstvou také ze spádových klínů z EPS ve spádu 

3%. 

Zastřešení horních balkónů provedeno pomocí ocelové konstrukce, na kterých 

jsou ze spodu přidělány vláknocementové obkladové desky, a vrchní část tvoří dráţková 

plechová krytina. Ve spádu 2%. 

- podhledy 

Podhledy jsou navrţeny v obytných místnostech  a provozovnách všude tam, kde 

se předpokládá vedení instalací a VZT pod stropy. Jsou navrţeny ze sádrokartonových 

desek ve formě desek nad bytovými jednotkami a ve formě kazet nad komerčními 

prostory. V místnostech koupelen, na záchodech a všude tam, kde se předpokládá vlhký 
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provoz, jsou pouţity desky určené do vlhkých prostor. Jednotlivé typy pouţitých 

protipoţárních, akustických desek a desek do vlhkých prostor dle PD. 

- podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce jsou tvořeny dle účelu jednotlivých místností dle PD. 

Nášlapné vrstvy podlah sou navrţeny z keramické dlaţby a vinylové lepené podlahy. 

Roznášecí vrstva je tvořena cementovým samonivelačním potěrem v kombinaci 

s podlahovým vytápěním dle jednotlivých místností. Tepelné izolace budou tvořeny 

expandovaným polystyrenem EPS pevnosti 100. Ve vrchních patrech je kombinace 

kročejové izolace minerální vatou s expandovaným polystyrenem EPS pro vyplnění 

vedení instalací. 

- zateplení obvodového pláště 

Zasypaná část 1.NP a soklová část je zateplena tepelnou izolací z expandovaného 

polystyrenu EPS perimetr tloušťky 180 mm. Část fasády je větraná, z obkladových 

vláknocementových desek tl. 8 mm lepených na systémovém kotvení větraných fasád a 

je zateplena minerální vatou tloušťky 180 mm s černou nakašírovanou sklotextílií. 

Druhá část fasády je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou 

izolací z expandovaného polystyrenu EPS 100 s přídavkem grafitu tloušťky 180 mm. 

Nad okenními otvory se nachází aerogelová izolace pro sníţení tepelných mostů tl. 30 

mm, která předpluje zúţenou část kvůli integrovaným ţaluziím. 

Střešní konstrukce bude zateplena izolací z expandovaného polystyrenu EPS 150 

tl. 100 mm, EPS Perimetr tl. 100 mm a na terase bude pouţita izolace z PIR desek 

tloušťky 80 mm. 

- hydroizolace 

Hydroizolační souvrství spodní stavby je tvořeno dvěma asfaltovými pásy. Spodní 

pás bodově natavený k podkladu s nosnou vloţkou ze skleněné tkaniny. Horní pás 

plnoplošně natavený k podkladu s nosnou vloţkou z hliníkové fólie. Celková tloušťka 

souvrství 8 mm. 

Hydroizolace ploché střechy je z SBS modifikovaných asfaltových pásů, přesné 

informace ve sloţce č. 3 – D.1.1.11 Skladby konstrukcí. 

- omítky 

Omítky jsou jednovrstvé strojní vápenocementové tl. 10 mm. Pro omítání 

akustických cihelných bloků nutno přidat tloušťku omítky na 15 mm. 

Vápenocementové omítky lze poţít i pod obklady. 

- výplně otvorů 

V prvním podlaţí jsou pouţity hliníkové vstupní dveře a na výlohy komerčních 

prostor okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna v objektu budou plastová. Všechny 

výplně otvorů jsou s izolačním trojsklem a teplým distančním rámečkem. 
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Vnitřní vstupní dveře do bytů jsou bezpečností, osazené do ocelových lisovaných 

zárubní. Ostatní dveře v bytech a v komerčních prostorech budou dřevotřískové 

dutinové desky opláštěné CPL. Tyto dveře jsou osazeny do obloţkových zárubní. 

Vnitřní dveře ve společných prostorách části domu s byty jsou z dřevotřískové 

dutinové desky opláštěné MDF deskou. Tyto dveře budou osazeny do ocelových 

lisovaných zárubní. 

- zpevněné plochy 

Pochůzí a pojízdné plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dlaţby a 

vymezeny betonovým obrubníkem. Okolo celé budovy je navrţen okapový chodník 

tvořený drceným kamenivem ukončený betonovým obrubníkem. 

- splašková kanalizace 

Veškeré připojovací, odpadní a větrací potrubí bude zřízeno z polypropylenu. 

Stoupací potrubí jsou v polyfunkčním domě navrţeny v celkovém počtu 5 v šachtách 

opláštěných z boků keramickými cihlami s kombinací SDK. Veškeré stoupací potrubí 

bude odvětráno vývodem na střechu do výšky 500 mm nad úroveň vegetace. Svodné 

potrubí bude zhotoveno z měkčeného PVC. Veškeré přípojky budou obsypány pískem 

do výšky 300 mm a budou označeny výstraţnou hnědou fólií. Přípojka bude napojena 

do splaškové kanalizace DN 200 mm vedoucí v ulici Kremláčkova. Dimenze přípojky 

je PVC KG DN 200 x 5,9 mm. 

- dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace pod úrovní terénu bude zhotovena z neměkčeného PVC. 

Svodné potrubí bude napojeno do akumulační nádrţe s přepadem do vsakovacího 

zařízení a do dešťové kanalizace. Krytí vpusti je košem bránící hrubým nečistotám. 

Dešťové vody budou odvedeny do retenční nádrţe o objemu 15 m³ s přepadem do 

vsakovacího zařízení zřízeném na pozemku a do dešťové kanalizace. Před retenční 

nádrţe bude osazena revizní šachta. Připojovací potrubí bude v zemi obsypáno pískem a 

označeno hnědou výstraţnou fólií. Dimenze přípojky je DN/OD 200 mm 

- vodovod 

Vnitřní rozvody vody budou provedeny ze svařovaných polypropylenových 

trubek a tvarovek. Potrubí bude vedeno převáţně v instalačních šachtách, případně 

podlahovými konstrukcemi a v dráţkách ve zdivu. Veškeré rozvody budou omotány 

izolační plstí nebo izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. Ohřev teplé uţitkové 

vody bude zajištěn pomocí CZT přes TTS, a.s. Třebíč. Na pozemku bude přivedena 

voda do místnosti vodovodní sestavy s výměníkovou. Vodoměr bude umístěn na 

obvodové stěně. Napojení proběhne pomocí navrtávací soupravy a v zemi bude 

obsypána pískem do výšky 300 mm a označena výstraţnou modrou fólií. Dimenze 

přípojky je DN/OD 100 mm 50x4,6 SDR 11. 
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- elektroinsatalce 

Kabely elektroinstalací budou vedeny v liště nad podlahou, pod podlahou, v 

dráţkách zdiva a v předstěnách či pod podhledem. Skříň s jističi bude umístěna 

místnosti elektrorozvaděč ve zdi. Pod terénem budou kabely vedeny v chráničce, obsyp 

bude z písku ve výšce 300 mm a označen výstraţnou červenou fólií. Elektroměr bude 

umístěn v hlavním domovním rozvaděči ve stejné místnosti. Dimenze přípojky 

elektrokabelu je Al vodič 3x70+50 mm
2
. Kabelovod je dimenze CYKY-J 5x10 mm 

vyveden do stejné místnosti 009. Součástí elektroinstalačních rozvodů je bleskosvod. 

Umístění zemnícího pásku FeZn 40/3 je trvale pod základy a vyvedené nad střechu dle 

platných technických a technologických zásad o umístění bleskosvodů. 

 

- vytápění 

Vytápění polyfunkčního domu bude přes centrální zásobování teplem CZT od 

TTs a.s. Třebíč. Ohřev teplé uţitkové vody bude zajištěn pomocí CZT přes TTS a.s. 

Třebíč. Na pozemku bude přivedena voda do technické místnosti, kde bude umístěna 

vodovodní sestava s výměníkovou stanicí. Vodoměr bude umístěn na obvodové stěně. 

Napojení proběhne pomocí navrtávací soupravy a v zemi bude obsypána pískem do 

výšky 300 mm a označena výstraţnou modrou fólií. Dimenze přípojky je pe-LLD 

32x3,0 mm PN 10. 

- větrání 

Větrání v místnostech jednotlivých bytů v objektu bude zajištěno přirozeně 

otvíravými okny a dveřmi bez pouţití vzduchotechniky. Odvětrání kavárny a 

kadeřnictví bude za pouţití VZT, včetně záchodů, koupelen a kuchyní bude nucené, za 

pomocí vzduchotechniky axiálního ventilátoru a bude vyvedeno potrubím v šachtě nad 

střechu objektu. Vzduchotechnické zařízení bude umístěno v místnosti strojovny 

vzduchotechniky v 1.NP. V kuchyni bude odsávač par s recirkulací. Schodiště a 

komunikační prostory bytového domu budou odvětrány nuceně samostatnou VZT 

jednotkou kvůli chráněné únikové cestě. Tato jednotka bude umístěna ve strojovně 

vzduchotechniky pro CHÚC v 1.NP. 

- osvětlení 

Osvětlení je navrţeno svítidly s technologií LED. Je vedeno pod stropy v 

jednotlivých místnostech, případně zakomponované v podhledu v obytném podkroví. 

Elektrorozvody jsou vedeny ve stěnách případně ve stropech a dráţky zapraveny 

tepelně-izolační maltou nebo sádrou s ohledem na typ stěny. Zásuvky budou zhotoveny 

po konzultaci s elektrikáři, dle jednotlivých místností a dle účelu místnosti. 

  



28 

 

- komunální odpad 

Veškeré odpady budou umísťovány do popelnic pro tříděný odpad na zpevněné 

ploše v jiţní části před objektem polyfunkce na pozemku města třebíč a bude odváţen 

pravidelným svozem. Novostavba polyfunkčního domu je stavbou pro bydlení, 

provozovnou a obchodu a sluţeb bez jakéhokoliv výrobního provozu a tím nebude mít 

během jeho uţívání negativní vliv na okolní a ţivotní prostředí.  

Technické vlastnosti stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v novelizovaném znění. Dále podle vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších 

předpisů a to zejména vyhláškou č. 269/2009 , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., 

a přílohu č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, určující obsah a rozsah 

dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, v 

aktuálním znění. Stavba není navrţena podle vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, v platném znění, 

a nesplňuje podmínky této vyhlášky. Obecné technické poţadavky na výstavbu jsou 

stanoveny vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na výstavbu. 

Základní poţadavky, které musí splňovat, jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita 

- poţární bezpečnost 

- ochrana zdraví, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí 

- ochrana proti hluku 

- bezpečnost při uţívání 

Stavba je navrţena tak, aby zohledňovala veškeré poţadavky dle jednotlivých 

ustanovení a vyhlášek. Jmenované právní předpisy se pak odkazují na celou řadu 

technických norem a stanovené normové hodnoty, některé obecně nezávazné, jiné pak 

závazné (tepelně technické), těmi je pak povinnost se řídit. 
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D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Technické vlastnosti stavby 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby byla bezpečná a nedocházelo při 

jejím uţívání ke zranění splňující vyhlášku 268/2009 Sb. (O technických poţadavcích 

na stavby). Obecně je stavba navrţena tak, aby při jejím uţívání nedocházelo k úrazům 

způsobeným pádem, uklouznutím, popálením, nárazem, zásahem elektrického proudu, 

výbuchem a pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických zařízení musí provést 

oprávněná osoba. Před uţíváním stavby musí být provedeny revize elektroinstalace, 

zkouška těsnosti kanalizace a tlaková zkouška vodovodu a teplovodního vytápění. 

Navrţené zábradlí splňuje normu ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. V koupelnách jsou 

navrţeny protiskluzové dlaţby. V průběhu uţívání stavby musí být prováděny 

pravidelné revize. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Na staveništi bude dodrţován pořádek a čistota tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

všech osob na stavbě. Materiál bude skladován podle podmínek, které stanoví výrobce a 

přednostně v poloze, ve které bude zabudován do stavby. Na stavbu budou pouţívány 

materiály, které budou mít platné certifikáty a prohlášení o shodě. 

Při provádění montáţních a stavebních prací budou dodrţovány předepsané 

montáţní a technologické postupy. Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými 

prostředky potřebnými pro danou činnost a proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. O školení se provede záznam, kde bude potvrzená účast pracovníků. Při 

provádění prací bude dodrţeno nařízení vlády 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 

nařízení vlády 378/2001 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) a nařízení 

vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Na 

staveništi bude působit více neţ jeden zhotovitel stavby. Před zahájením prací zadavatel 

stavby (stavebník) určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření 

s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Tepelná technika 

Stavba je navrţena tak aby splňovala soubor norem ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov. Obvodové konstrukce jsou navrţeny tak, aby splňovali doporučené 

hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1:2012 
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Osvětlení 

Přirozené osvětlení místností bude ve dne zajištěno navrţenými okny. Veškeré 

místnosti budou vybaveny stěnovými a stropními svítidly. Osvětlení v novostavbě bude 

řešeno dle ČSN EN 12464-1. Hodnoty intenzit osvětlení v jednotlivých místnostech 

musí splňovat poţadavky výše citované normy ČSN EN 12464-1. Technologie 

osvětlení bude pomocí LED. Spínání osvětlení bude provedeno vypínači umístěnými u 

vstupů do jednotlivých místností. 

Oslunění 

Objekt je situován ke světovým stranám tak, aby byly splněny poţadavky na 

oslunění denních místností dle ČSN 73 4301. 

Akustika a hluk 

Objekt nebude díky svému umístění vystaven nadměrnému zdroji hluku. Půjde 

pouze o hluk vyvolaný běţným provozem v okolí. Vnější a vnitřní dělící konstrukce 

splňují technické poţadavky na akustiku dle ČSN 73 0532. Potrubí bude v konstrukcích 

uloţeno tak, aby byla zajištěna zvuková pohoda při uţívání stavby. 

V objektu sousedí obytné místnosti s komunikačním prostorem schodiště. Sníţení 

přenosu hluku ze schodiště do okolních konstrukcí je řešeno dilatačními pásy kolem 

svislích konstrukcí a pruţným napojením schodišťových ramen na okolní konstrukce 

elastomerovými loţisky. 

Vibrace 

Objekt se nevyskytuje v blízkosti ţeleznice, rychlostní silnice, dálnice ani 

ostatních zdrojů technické seizmicity, tím pádem se nepředpokládají ţádné vznikající 

vibrace. 

Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Novostavba polyfunkčního domu splňuje zákon číslo 318/2012 Sb., kterým se 

mění zákon číslo 406/2000 Sb. (O hospodaření energií). Jedná se zejména o §7 

(Sniţování energetické náročnosti budov) a §7a (Průkaz energetické náročnosti). 

Obvodové konstrukce jsou navrţeny minimálně na poţadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla podle ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1: 2012. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V projektu není navrţen alternativní zdroj energie. 

Veškeré posouzení z hlediska stavební fyziky viz složka č. 6 Stavební fyzika 
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Ochrana staveb před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle mapy radonového indexu podloţí vyplívá vysoké radonové riziko. Z tohoto 

důvodu je řešena protiradonové opatření podloţí. Jako protiradonová ochrana je 

navrţena dvojitá hydroizolace spodní stavby s vysoce kvalitně provedenými spoji a 

odvětrání základového podloţí nuceným větráním. Odvětrání je provedeno pomocí 

perforovaných pvc trubek DN 100 se sběrným potrubím z PVC KG DN 160. Odvětrání 

je vyvedeno nad střešní rovinu konstrukce, kde je umístěna ventilační turbína. V 1.NP 

se nenachází obytné místnosti a je nuceně větráno pomocí VZT jednotky. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Významné namáhání bludnými proudy se na daném území nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nevyskytuje v blízkosti ţeleznice, rychlostní silnice, dálnice ani 

ostatních zdrojů technické seizmicity, tím pádem se nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem 

Vnější a vnitřní dělící konstrukce splňují technické poţadavky na akustiku dle 

ČSN 73 0532. Potrubí bude v konstrukcích uloţeno tak, aby byla zajištěna zvuková 

pohoda při uţívání stavby. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tím pádem nejsou navrţena ţádná 

protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází v poddolovaném území a ani v místě vyskytujícím se metan. 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu 

Poţárně bezpečnostní řešení je blíţe uvedeno v části D.1.3 Poţárně bezpečnostní 

řešení. 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 
Veškeré materiály pouţité na stavbu budou mít příslušná prohlášení o shodě, 

certifikáty a atesty. 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Netradiční technologické postupy a zvláštní poţadavky na provádění se na stavbě 

vyskytovat nebudou. Veškeré navrţené konstrukce budou prováděny za dodrţování 

všech technických a technologických postupů a budou postupně kontrolovány v 

průběhu výstavby oprávněnou osobou a zápis o kontrole bude proveden ve stavebním 

deníku. 
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D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 
Dodavatelem stavby musí být provedena kontrola okenních a dveřních otvorů a 

všech potřebných rozměrů, na níţ se vyskytují výrobky ze specifikací a na základě 

naměřených údajů schválit výrobní dokumentaci podle všech specifikací prvků. 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Před prováděním zakrývání konstrukcí (např. základové, stropní, podhledové 

konstrukce a další) proběhne kontrola těchto konstrukcí oprávněnou osobou a bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

Normy: 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 4505  Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 

ČSN 73 0810  Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 0818  Poţární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833  Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872  Poţární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření poţáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 0821, ed. 2  Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní poţadavky 
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Vyhlášky a nařízení vlády: 

č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických poţadavcích na stavby 

č. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb 

č. 62/2013 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

č. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov 

č. 272/2011 Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

č. 383/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

č. 381/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). 

č. 378/2001 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví bliţší poţadavky na provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

č. 362/2005 Sb.  Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

č. 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

č. 320/2015 Sb.,  O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

č. 133/85 Sb.  o poţární ochraně, vzpp 

č. 246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci), vzpp 

č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, vzpp 

Zákony 

č. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospodaření energií 
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Závěr 

Diplomová práce byla zpracovaná pro projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby pro novostavbu polyfunkčního domu. Dům byl navrţen pro vybudování dvou 

komerčních prostorů a prostorů pro trvalé bydlení.  

Na základě zpracované architektonické studie, zabývající se dispozičním, 

provozním a technickým a technologickým řešením a na základě umístění do terénu a 

pozemku byla vypracována dokumentace pro provedení stavby. Dispoziční řešení se 

během zpracovávání projektové dokumentace mírně pozměnilo oproti studiím.  

K projektové dokumentaci byl zpracován posudek na tepelně-technické vlastnosti 

konstrukcí, osvětlení a akustiku, na jehoţ základě vše vyhovělo. 

Při vypracování tohoto projektu jsem čerpala z informací a znalostí získaných při 

studiu, praxe a připomínek vedoucího práce. Při zpracování práce jsem získala spoustu 

nových informací z oblasti projektování pozemních staveb a pracovních postupů při 

realizaci staveb. 

 Projekt novostavby polyfunkčního domu splňuje poţadavky platných norem, 

vyhlášek a předpisů, a jeho dokumentace byla zpracována v souladu se stavením 

zákonem č. 183/2006 Sb. 

Výsledný návrh polyfunkčního domu svým rozsahem a řešením odpovídá zadání 

diplomové práce. 
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Seznam použitých zdrojů 

Normy: 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 4505  Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 

ČSN 73 0810  Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 0818  Poţární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833  Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872  Poţární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření poţáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 0821, ed. 2  Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní poţadavky 

Vyhlášky a nařízení vlády: 

č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických poţadavcích na stavby 

č. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb 

č. 62/2013 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

č. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov 

č. 272/2011 Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

DP diplomová práce 

PD projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

RD rodinný dům 

p.č. parcelní číslo 

m metr 

m n. m. metrů nad mořem 

Db decibel 

Bpv Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

1.S první podzemní podlaţí 

1.NP první nadzemní podlaţí 

2.NP druhé nadzemní podlaţí 

PT původní terén 

UT upravený terén 

S sever 

J jih 

V východ 

Z západ 

SO01 označení stavebního objektu 

IS inţenýrské sítě 

TUV teplá uţitková voda 

NN nízké napětí 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

PIR polyisokyanurát 

PUR polyuretan 

ŢB ţeletobeton 

PB prostý beton 

SDK sádrokarton 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

tl. tloušťka 

Sb. sbírka 

ČSN česká státní norma 

ČSN EN eurokód 

vyhl. vyhláška 

cca přibliţně 

viz odkaz na jinou stránku, výkres 

ø průměr 
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R tepelný odpor 

d tloušťka vrstvy konstrukce 

λ součinitel tepelné vodivosti materiálu 

λD deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsi,k odpor při přestupu tepla v koutě 

RT odpor konstrukce při prostupu tepla 

U součinitel prostupu tepla 

UN poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N poţadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Ag celková plocha zasklení 

Af celková plocha rámu 

Ug součinitel prostupu tepla zasklení 

Uf součinitel prostupu tepla rámu 

Ig viditelný obvod zasklení 

Ψg lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou vazbou 

mezi zasklením, distančním rámečkem a rámem 

θai teplota vnitřního vzduchu 

θe teplota venkovního vzduchu 

θsi nejniţší povrchová teplota  

Δθi teplotní přiráţka 

φe relativní vlhkost vzduchu - exteriér 

φi relativní vlhkost vzduchu - interiér 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N poţadované hodnota teplotní faktoru vnitřního povrchu 

ξRsi.k poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

CHVP chráněný venkovní prostor stavby 

PBS poţární bezpečnost staveb 

PÚ poţární úsek 

DP1 konstrukční systém 

OB1 obytné budov první kategorie 

SPB stupeň poţární bezpečnosti 

REI poţární odolnost konstrukce 

P1.01/N2 označení poţárního úseku 

PHP přenosný hasící přístroj 

h poţární výška objektu 

hs světlá výška prostoru 

ho výška otvorů v obvodových konstrukcích PÚ 

pv výpočtové poţární zatíţení 

S  celková plocha PÚ 
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Si plocha místností v poţárním úseku 

So celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích PÚ 

Spo poţárně otevřená plocha 

po procento poţárně otevřených ploch 

d odstupová vzdálenost 

ρ měrná hmotnost 

M hmotnost hořlavých látek 

H výhřevnost hořlavých látek 

Q mnoţství uvolněného tepla 
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