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ABSTRAKT 

Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunk�ního bytového 

domu ve Slatin�. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Sou�ástí �ešení je 

i parkovišt�. Práce dále �eší základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární 

bezpe�nosti a statiky.  

Stavba je �ešena jako konstrukce samostatn� stojícího objektu s odstup�ovanými 

jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a �ty�ech nadzemních 

podlažích. Celý objekt je zrcadlov� symetrický p�es p�í�nou osu.  

Podzemní podlaží je ur�eno p�evážn� pro skladovací prostory bytového domu, technické 

místnosti a hygienické zázemí posilovny. V 1NP je vlastní prostor posilovny, t�locvi�ny, 

administrativy a dva byty zvláštního ur�ení. Vyšší patra slouží bydlení. 

Pro objekt byl zvolen st�nový konstruk�ní systém. Podzemní podlaží je plošn� založeno na 

základové desce z vodostavebného betonu (bílá vana) a nosný systém tvo�en 

železobetonovými st�nami. Veškeré stropní konstrukce jsou tvo�eny monolitickou 

železobetonovou deskou. Obvodové a vnit�ní nosné st�ny vyšších pater jsou vyzd�ny 

z keramických tvárnic HELUZ Vnit�ní komunikace je tvo�ena prefabrikovaným 

železobetonovým schodišt�m a výtahovou šachtou. Zast�ešení objektu je tvo�eno plochou 

DUO a vegeta�ní st�echou  
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is to design and evaluate a new multipurpose apartment building in 

Slatina. The object, which includes a parking lot, will be used for housing and 

recreational/sport purposes. The thesis also deals with basic evaluation of the object from the 

point of view of construction physics, fire safety and structural stability. 

The building is designed as a detached construction with graded floors. There is one 

ground floor and four elevated ones. The entire object is mirror-symmetrical on a transverse 

axis.  

The ground floor is designated to include a storage area of the apartment building, 

mechanical rooms and sanitary facilities of the fitness centre. The fitness centre itself is 

located on the first floor, along with a gym, administrative area and two special-purpose 

apartments. The remaining floors are intended for housing purposes.  

Wall construction system has been chosen for the object. The ground floor is based on a 

foundation plate made of watertight concrete („bílá vana“) while the supporting system is 

constituted by reinforced concrete walls. All ceiling constructions are constituted by 

monolithic plates made of reinforced concrete. Peripheral and inner supporting walls of the 

upper floors are lined with ceramic blocks HELUZ. Inner communication network consists of 

prefabricated reinforced concrete staircase and an elevator shaft. Roof construction consists of 

a flat DUO roof and a green roof.  
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ÚVOD 

Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunk�ního bytového 

domu ve Slatin�. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Sou�ástí �ešení je 

i parkovišt� sloužící obou funkcím objektu.  

 

Pro zadání bylo vybrán pozemek nacházející se v katastrálním území Brno – Slatina 

[612286] na parcele �. 1086. Územní plán m�sta Brna vymezil pozemek jako návrhovou 

oblast všeobecného bydlení (BO). Stavba je p�ípustná, pokud procento podlažní plochy 

sloužící pro bydlení je min. 60 %. 

 

Objekt je �ty�podlažní s jedním podzemním podlažím a je zakon�en plochou st�echou nad 

jednotlivým podlažím. Nad 4NP se nachází DUO st�echa s osazenými fotovoltaickými 

panely, nad 3NP je �ešena vegeta�ní st�echa a nad 2NP a 1NP jsou �áste�n� �ešeny terasy 

jednotlivých byt�.  

 

Pro objekt byl zvolen st�nový konstruk�ní systém. Podzemní podlaží je plošn� založeno na 

základové desce bílé vany a nosný systém tvo�en železobetonovými st�nami. Veškeré stropní 

konstrukce jsou tvo�eny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové st�ny vyšších 

pater jsou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ Family 30. Vnit�ní nosné zdivo je zd�no 

z tvarovek HELUZ AKU 30/33,3 a nenosné p�í�ky z HELUZ 14. Vnit�ní komunikace je 

tvo�ena prefabrikovaným železobetonovým schodišt�m a výtahovou šachtou.  

 

V projektové dokumentaci bylo postupováno podle platných norem a vyhlášek. Objekt je 

�ešen pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu.  

 

Objekt byl posouzen z hlediska stavební fyziky, požární bezpe�nosti a stavebn� 

konstruk�ní �ásti. Jednotlivá posouzení a výpo�ty jsou sou�ástí projektové dokumentace.  
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb� 
a) název stavby 

Polyfunk�ní bytový d�m ve Slatin� 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�). 

Adresa:   Krej�ího 39-49 

Brno-Slatina  627 00 

�íslo popisné:  39 

Katastrální území:  Slatina [612286] 

Parcelní �íslo:  1086 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) 

c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba) 

VUT FAST Brno 

Veve�í 331/95 

602 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I�, bylo-li p�id�leno, 

adresa sídla 

b) Jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou 

autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, 

pop�ípad� specializací jeho autorizace 
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c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn� 

�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 

komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� 

�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich 

autorizace. 

Bc. Lukáš Náprava 

Na Kope�ku 315 

Dobšice 671 82 

 

A.2 Seznam vstupních podklad� 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla stavba 

povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení) 

• Brno – Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) 

• Územní plán m�sta Brna – stavba je v souladu s požadavky 

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

základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

c) další podklady 

• Územní plán m�sta Brna 

• Výškopis �R 

• Katastr nemovitostí a katastrální mapa 

• Mapa �R 

• Podklady správc� inženýrských sítí 

• Osobní pr�zkum oblasti – prohlídka pozemku 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

Navrhovaný objekt se bude nacházet na dosud nezastav�né �ásti pozemku s parcelním 

�íslem 1086 vedeného v katastrálním území Brno – Slatina [612286].  

Pozemek je rovinatého charakteru a k pozemku vede p�íjezdová komunikace. 

Celková plocha pozemku: 3892 m2 

Celková zastav�ná plocha: 800 m2 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

Území se nenachází v míst� památkové rezervace, v památkové zón� a ani v poddolované 

oblasti. Pozemek se nenachází v blízkosti vodního toku a je tedy mimo záplavové území.  

c) údaje o odtokových pom�rech 

Objekt je navržen tak, aby deš�ová voda byla maximáln� využita �i p�ípadn� v co nejmenší 

mí�e odvád�na mimo pozemek. P�ebyte�né vody jsou odvád�ny oddílnou stokovou sítí. 

Odvod deš�ových vod z plochých st�ech a teras je �ešen pomocí vnit�ních tok� a je veden 

do akumula�ních nádrží v 1.PP, kde je dále po p�e�išt�ní využívána jako voda pro 

splachování �i zalévání vegeta�ní st�echy.  

Na plochých st�echách s vegeta�ním souvrstvím je deš�ová voda �áste�n� zadržována.  

Z parkovišt� bude deš�ová voda odvedena spádem p�es odlu�ova�e ropných kapalin 

k vsakovacím box�m a p�ebyte�ná deš�ová voda bude odvedena do oddílné deš�ové 

kanalizace. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem m�sta Brna. Dle 

územního plánu m�sta Brna se pozemek nachází na návrhové ploše ur�ené pro všeobecné 

bydlení (BO). Stavba je p�ípustná, pokud procento podlažní plochy sloužící pro bydlení je 

min. 60 %. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p�ípad� 

stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územn� plánovací dokumentací 

Objekt polyfunk�ního bytového domu je �ešen v souladu s územn� plánovacími 

dokumenty. Pro danou lokalitu nebyl stanoven regula�ní plán.  

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Stavba spl�uje požadavky na využití území a zapadá do okolní zástavby. 

Objekt byl navržen podle podmínek vyhlášky �. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Požadavky dot�ených orgán� budou zapracovány do projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Není znám seznam výjimek a úlevových �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Není znám seznam souvisejících a podmi�ujících investic. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Katastrální území:  Brno – Slatina [612286] 

Parcelní �íslo:   1084/9 

Majitel:   Horáková Miloslava, Jandová Eliška 

 

Katastrální území:  Brno – Slatina [612286] 

Parcelní �íslo:   1211/1 

Majitel:   GasNet, s.r.o. 

 

Katastrální území:  Brno – Slatina [612286] 

Parcelní �íslo:   923/16 

Majitel:   Prátová Marie, Vrzal Josef 
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A.4 Údaje o stavb� 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Novostavba. 

b) ú�el užívání stavby 

Polyfunk�ní objekt pro bydlení a sportovní využití. Prostory 1.PP a 1.NP jsou z �ásti 

využívány jako komer�ní prostor pro sportovní využití. Vyšší patra jsou ur�ena pro trvalé 

bydlení. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Trvalá, s plánovanou životností min. 50 let. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka apod.) 

Stavba není chrán�na podle jiných právních p�edpis�. Nenachází se v seznamu 

památkových rezervací a v památkové zón�. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s: 

• Vyhláška �. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby + zm�ny 

• Vyhláška �. 501/2006 Sb. – vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhláška �. 398/2009 Sb. – bezbariérové užívání stavby 

• �SN 73 4108 – šatny, umývárny a záchody 

• �SN 73 4301 – obytné budovy 

• �SN 73 0833 – požární bezpe�nost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 

právních p�edpis�2) 

Dot�ené orgány nevydaly stanovisko ke spln�ní specifických požadavk�. Veškeré 

požadavky jsou tedy spln�ny. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nebyly stanoveny.  
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná plocha, 

po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� apod.) 

Celková plocha pozemku:   3892 m2 

Celková zastav�ná plocha:   800 m2 

Obestav�ný prostor:    12005 m3 

Celková hrubá plocha všech podlaží:  3347 m2 

o 1.PP =  885 m2 

o 1.NP =  800 m2 

o 2.NP =  690 m2 

o 3.NP =  585 m2 

o 4.NP =  387 m2 

Po�et bytových bun�k: 16 

Druh obytných bun�k: 

o 2+kk =   10 jednotek  

o 3+kk =   4 jednotek 

o 5+kk =   2 jednotek 

Celkový po�et projektovaných osob: 42 osob 

Po�et zam�stnanc� sportovního centra: 5 zam�stnanc�  

Po�et uživatel� sportovního centra: 60 sportovc� 

 30 žen 

 30 muž� 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš�ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické 

náro�nosti budov apod.) 

Základní bilance stavby jsou �ešena v jednotlivých �ástech projektové dokumentace. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy) 

Zahájení stavby: b�ezen 2019 

Ukon�ení stavby: srpen 2021 

k) orienta�ní náklady stavby 

Cena byla stanovena na základ� cenových ukazatel� ve stavebnictví pro rok 2018.  
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1) Budova ob�anské výstavby – cena m�rné jednotky pro svislé nosné konstrukce 

monolitická plošná = 8885,- 

Hrubý objem 1.PP = 885 m2 x 3,5 m = 3 100 m3 

3100 m3 x 8 537 k� = 26 443 358 k� 

2) Budova pro spole�né ubytování a rekreaci – cena m�rné jednotky pro svislé 

konstrukce zd�né z cihel, tvárnic a blok� = 6530,- 

Hrubý objem 1.NP = 800 m2 x 3,95 m = 3 160 m3 

Hrubý objem 2.NP = 690 m2 x 3,2 m = 2 208 m3 

Hrubý objem 3.NP = 585 m2 x 3,2 m = 1872 m3 

Hrubý objem 4.NP = 387 m2 x 3,2 m = 1238 m3 

8478 m3 x 6530 k� = 55 361 340 k� 

Orienta�ní náklady objektu se pohybují kolem 81,8 mil. K�. 

 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 

za�ízení 

 

SO 01 – Hlavní objekt – Polyfunk�ní bytový d�m 

SO 02 – Zpevn�ná plocha – Parkovišt� a p�íjezdová komunikace 

SO 03 – PKO – plocha komunálního odpadu 

SO 04 – OLK – odlu�ova� lehkých kapalin 

SO 05 – Oplocení 

SO 06 – Okapový chodní�ek 

SO 07 – P�ípojka sd�lovacího vedení 

SO 08 – P�ípojka elektrického vedení 

SO 09 – P�ípojka pitné vody 

SO 10 – P�ípojka splaškové kanalizace 

SO 11 – P�ípojka deš�ové kanalizace 

SO 12 – P�ípojka plynovodu NT 

SO 13 – Ve�ejné osv�tlené 

SO 14 – Vsakovací jímka (boxy) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemek se nachází na k.ú. Slatina [612286] v obci Brno [582786]. Objekt bude ležet 

pouze na parcele �. 1086. Dot�ené pozemky:  

• 1084/9 – Horáková Miloslava, Jandová Eliška 

• 1211/1 – GasNet, s.r.o. 

• 923/16 – Prátová Marie, Vrzal Josef 

• Dále bude stavbou dot�ena p�ilehlá komunikace 

Pozemek se nachází na ulici Krej�ího 39-49 v Brn�-Slatina 627 00. Vedle pozemku se 

nachází p�íjezdová komunikace a v blízkosti se nachází sídlišt� spole�n� s �adovými domy.  

V míst� budoucího objektu se nenachází žádná stávající zástavba. Délka pozemku je 

p�ibližn� 205 m a ší�ka 53 m. Stavební pozemek se nachází na rovinatém terénu ve výšce 

p�ibližn� 269 m.n.m. Výšková poloha �isté podlahy 1.NP 0.000 byla stanovena na b.p.v. 

269,150 m.n.m. Polohopisné zam��ení pozemku: 49°10.76272'N, 16°41.56278'E. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

Na pozemku nebyl proveden geologický, hydrogeologický a ani radonový pr�zkum. 

Dle mapových geologických podklad� se na pozemku nachází p�evážn� hornina typu F6 – 

spraš a sprašová hlína s tabulkovou únosností Rdt = 125kPa. 

Na pozemku se p�edpokládá p�evažující radonový index 1. Jako dostate�né protiradonové 

opat�ení pro nízký radonový index se považuje provedení celistvé povlakové hydroizola�ní 

vrstvy s vodot�snými spoji a prostupy (v našem p�ípad� provedená ŽB bílá vana).  

V blízkosti se nenachází žádný vodní tok a p�edpokládá se, že hladina podzemní vody 

nedosahuje více jak 5 m pod terén. V p�ípad� výskytu podzemní vody je p�i realizaci 

základových konstrukcí stavební jámu od�erpávat až do provedení stropní konstrukce nad 

1.PP. 
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c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

Stávající ochranná a bezpe�ností pásma inženýrských sítí se �ídí a vycházejí z �SN 73 

6050 – prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení.  

Pod �ešeným pozemkem prochází inženýrské sít� s pitnou vodou a sít� s plynem STL a 

NTL. Ochranné pásmo vodovodního inženýrského vedení je pro DN <500 mm se 

p�edpokládá 1,5m. Pro plynná vedení do DN <100 mm se p�edpokládá 15 m. 

Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma vedení, je t�eba požádat o písemný souhlas 

vlastníka nebo provozovatele tohoto za�ízení.  

Na pozemku se nenachází vzdušné vedení elekt�iny a nejsou stanoveny ochranná pásma.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok a stavba se tedy nenachází v záplavovém 

území. V míst� stavby a jeho okolí se neprovádí žádná d�lní �innost ani t�žební práce.  

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

pom�ry v území, 

Dokon�ená stavba nebude mít na okolní zástavbu z hlediska odtokových pom�r� zásadní 

vliv. Veškerá deš�ová voda bude použita nebo zasakována na pozemku. V p�ípad� v�tších 

deš�� bude p�ebyte�ná voda odvád�na oddílovou deš�ovou kanalizací.  

P�i realizaci bude deš�ová voda odvád�na mimo staveništ� do deš�ové kanalizace.  

Stavební �innost naruší stávající podmínky a m�že krátkodob� dojít ke zvýšení prašnosti a 

hlu�nosti. K minimalizaci vlivu prašnosti bude staveništ� oploceno a v suchém období 

staveništ� kropeno vodou. Stavební stroje budou p�ed výjezdem �ádn� o�išt�ny, aby 

nedocházelo k zne�išt�ní komunikace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá vegetace d�evin �i ke�� a ani stávající objekt. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

Stavba se nachází na ZPF – zem�d�lském p�dním fondu a je pot�eba zažádat o odn�tí. 

Výpo�et odn�tí ze ZPF je �ešen v samostatné �ásti PD a stru�n� vypsán v C.3 – koordina�ním 

situa�ním výkresu.   
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h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Stavba bude komunika�n� napojena p�es parkovací stání na stávající komunikaci Krej�ího 

pomocí k�ižovatky tvaru T. Napojení na komunikaci není podrobn�ji v PD �ešeno.  

Napojení na technickou infrastrukturu je �ešeno pomocí nových p�ípojek. Objekt bude 

napojen na vodovodní sí�, deš�ovou a splaškovou kanalizaci vedoucí pod komunikaci 

Krej�ího a dále na plynovod nízkotlaký, elektrické a sd�lovací vedení. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

Na pozemku se nenachází žádné v�cné b�emeno. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 
Projektová dokumentace �eší novostavbu polyfunk�ní budovy. Objekt je rozd�len do dvou 

funkcí. Spodní patra zaujímají p�evážn� komer�ní prostory a vyšší podlaží slouží pro bydlení. 

Celý objekt je dispozi�n� rozd�len na �ást komer�ní a dv� �ásti ur�ené pro bydlení. Bytové 

�ásti jsou zrcadlov� symetrické a nejsou komunika�n� propojené (výjimkou m�že být 

spole�ná vegeta�ní st�echa). 

Komer�ní prostory jsou navrženy pro provoz fitness centra. Sou�ástí fitness centra je 

t�locvi�na a vlastní �ást posilovny. Posilovna spole�n� s prostory pro administrativní provoz 

se nacházejí v 1.np. Hygienické zázemí a technické místnosti se nacházejí v suterénu.  

Sou�ástí prostor bytového domu jsou sklepní kóje, ko�árkárna a technická místnost se 

strojovnou výtahu nacházející se v suterénu. V 1.np se nachází dva byty zvláštního ur�ení pro 

osoby s t�lesným postižením. Druhé a t�etí patro obsahuje vždy 3 bytové jednotky. 

V posledním 4.np se nachází dv� bytové jednotky a p�ístup na vegeta�ní zelenou st�echu p�es 

sklad zahradního ná�iní. 

Objekt má �ty�i nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V celém objektu je 

dohromady 16 bytových jednotek: 

• Po�et bytových jednotek 2+kk =    10 

• Po�et bytových jednotek 3+kk =    2 

• Po�et bytových jednotek 5+kk =    4 
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• Celkový navrhovaný po�et obyvatel�=  40 

Sou�ástí každé bytové jednotky je i skladovací prostor (sklepní kóje) umíst�ný 

v podzemním podlaží. Dále je možné v samostatné místnosti umístit i ko�árky nebo kola. Pro 

obyvatele je p�ístupná i st�echa nad 3.NP s vegetací. 

Sou�ástí sportovního centra je zázemí pro zam�stnance a hlavní prostor posilovny o 

vým��e 245 m2 a �ást t�locvi�ny o vým��e 62 m2.  Sportovní fitcentrum je dimenzováno pro 

max. 60 sportovc� (z toho 30 muž� a 30 žen) a 5 stálých zam�stnanc�. 

Parkovací stání je navrženo pro ob� funk�ní �ásti objektu. Pro komer�ní �ást bylo 

uvažováno s 30 parkovacími místy a pro �ást bytovou bylo navrženo 16 parkovacích stání.  

Dále pro byt zvláštního ur�ení jsou navrženy dv� bezbariérová parkovací stání a další 4 

parkovací stání ur�ená pro prostory sportovního centra. Dohromady bylo tedy navrženo 54 

parkovacích míst. Nadbyte�ná stání jsou ur�ena pro parkování automobil� p�ilehlých objekt�.   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

���������	
�	�����
���������������
���������	���������������� 

Objekt se zasazuje do nov� vznikající oblasti. Oblast se dále bude rozr�stat jako sídlišt�. 

V blízkém okolí jsou jak rodinné �adové domky, tak prefabrikované panelové domy.  

P�edpokládá se využití objektu pro sportovní využití jak pro stávající obyvatelé, tak 

pro nové obyvatele v rozr�stající se �ásti.  

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení. 

Stavba je �ešena jako konstrukce samostatn� stojícího objektu s odstup�ovanými 

jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a �ty�ech nadzemních 

podlažích zakon�ený plochou st�echou. Celý objekt je zrcadlov� symetrický p�es p�í�nou osu.  

Nad 3NP je �ešena zelená plochá st�echa. Na st�eše budou zasazeny ke�e a menší stromky. 

Nad 4NP se nachází DUO st�echa, zde budou umíst�na vzduchotechnická za�ízení a solární 

panely. Vykonzolované balkónové desky jsou z prefabrikované s plochami z pohledového 

betonu. Nosná �ást zábradlí bude tvo�ena ocelovou nerezovou konstrukcí vypln�nou 

sklen�nými tabulemi. Markýza chránící vstupy do objektu je �ešena vykonzolovanou 

prefabrikovanou deskou o polom�ru 19 m. Barevn� je objekt �ešen celoplošn� sv�tle šedou 

barvou s prvky tmav� šedé barvy mezi jednotlivými výpln�mi otvor�. Objekt bude spl�ovat 

nároky na barevné i architektonické zasazení do terénu. 
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Objekt je hlavním vchodem do sportovního centra situován na severozápad.  

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Polyfunk�ní objekt je sestaven z provozu fitness centra a dvou odd�lených bytových �ástí.  

Bytové �ásti jsou zrcadlov� oto�ené a nejsou vzájemn� komunika�n� propojené. Každý 

bytový d�m má vlastní vstup a vlastní spole�né prostory. Výjimkou je spole�ná zelená st�echa 

pro oba bytové domy nad t�etím nadzemním podlažím. Každý bytový d�m má 8 bytových 

jednotek. Dvakrát 5+kk, jedenkrát 3+kk a �ty�ikrát 2+kk, a navíc v 1NP �ešený byt zvláštního 

ur�ení 2+kk. Byt zvláštního ur�ení je p�ímo p�ístupný z chodby 1NP. V chodb� se nachází 

poštovní schránky a nást�nka s informacemi. Další obytné bu�ky jsou p�ístupné z podesty, 

které jsou komunika�n� spojeny pomocí výtahu nebo schodišt�. V posledním podlaží je vstup 

na zelenou st�echu p�es místnost se zahradním ná�iním.  Zelená st�echa je �ešena jako 

polointenzivní s možností výsadby malých až st�edních strom�. V 1PP bytového domu se 

nachází strojovna výtahu spole�n� s technickou místností a kolárnou/ko�árkárnou. Dále jsou 

zde �ešeny jednotlivé sklepní kóje pro každou bytovou jednotku.  

V 1NP se nachází byt zvláštního ur�ení 2+kk, který je tvo�en ložnicí a obývacím pokojem 

s kuchyní. WC a koupelna se nachází ve spole�né místnosti. Byty �. 2, 3, 5 a 6 obsahují 

ložnici a obývací pokoj s kuchyní. Navíc obsahuje místnost na skladování – šatnu. Koupelna a 

WC se nacházejí v odd�lených místnostech. Byt �. 4 a 7 se skládají z pokoje, ložnice a 

obývacího pokoje s kuchyní. Koupelna a WC jsou v odd�lených místnostech.  Byt �.8 5+kk 

obsahuje dv� ložnice, pokoj, pracovnu a obývací pokoj s kuchyní. P�íslušenství bytu je mimo 

WC a koupelny umíst�ných v samostatných místnostech také úklidová místnost a šatna. WC a 

koupelna se nacházejí v odd�lených místnostech. 

Vstup do fitness centra je �ešen v 1NP. Recepce je p�ístupná p�ímo z chodby stejn� jako 

WC, sklad, úklidová místnost, servis, kancelá�e a denní/jednací místnost. Recepce je 

komunika�n� spojená se vstupními prostory a prostorem posilovny. V 1NP jsou �ešeny WC 

pro zam�stnance a jedno samostatné WC pro t�lesn� postižené. Místnost servisu bude sloužit 

v p�ípad� pot�eby pro opravu jednotlivých stroj�. V posilovn� se mimo t�locvi�ny nachází i 

záchody pro muže a ženy.  Šatna, umývárna a WC jsou vybudovány v 1PP. P�ístup do šaten je 

umožn�n pomocí schodišt� z 1NP. Další schodišt� slouží pro vstup do posilovny a t�locvi�ny, 

aby byl odd�len špinavý a �istý provoz. Technická místnost v 1PP leží mezi umývárnou pro 

muže a umývárnou pro ženy. Vstup do technické místnosti je umožn�n pod podestou 

schodišt� hned vedle úklidové místnosti. Posilovna je dále komunika�n� spojena se vstupními 

prostory pomocí dvouk�ídlých dve�í.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen a p�izp�soben pro bezbariérové užívání dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb a dle 

doporu�ení (Bydlení bez bariér, 2011). V každé �ásti bytového domu se v 1.NP p�ístupném 

p�ímo z terénu nachází jeden byt zvláštního ur�ení, spl�ující požadavky na bezbariérové 

užívání stavby. P�ístup do ostatních podlaží, v�etn� sklepních prostor je umožn�n pomocí 

výtahu spl�ující požadavky pro p�epravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu a do bytu zvláštního ur�ení je umožn�n dve�mi o min. rozm�ru 900 mm a 

max. výškou prahu 20 mm. P�ed vstupem do objektu a p�ed výtahovou šachtou je volná 

plocha o min. rozm�ru 1500x1500mm. Byt zvláštního ur�ení umož�uje otá�ení vozíku o 

3600, tomu odpovídá kruhová plocha o polom�ru 1500 mm. Všechny dve�e v byt�, vyjma 

vstupních, musí být bez prah�.  

 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby p�i jejím užívání nevzniklo nebezpe�í úrazu nebo poškození 

v�ci. Projektová dokumentace je navržená podle platné legislativy. Objekt z funk�ního 

hlediska nevyžaduje žádná zvláštní opat�ení na bezpe�nost p�i užívání.  

V objektu budou dodrženy základní opat�ení zabra�ující nap�. uklouznutí, zásah 

elektrickým proudem �i pád do hloubky.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení 

Projektová dokumentace �eší novostavbu polyfunk�ní budovy. Objekt je funk�n� rozd�len 

do dvou funkcí. Spodní patra zaujímají p�evážn� komer�ní prostory a vyšší podlaží slouží pro 

bydlení. Celý objekt je dispozi�n� rozd�len na �ást komer�ní a dv� �ásti ur�ené pro bydlení. 

Bytové �ásti jsou zrcadlov� symetrické a nejsou komunika�n� propojené (výjimkou m�že být 

spole�ná vegeta�ní st�echa). 

Komer�ní prostory jsou navrženy pro provoz fitness centra. Sou�ástí fitness centra je 

t�locvi�na a vlastní �ást posilovny. Posilovna spole�n� s prostory pro administrativní provoz 

se nacházejí v 1.np. Hygienické zázemí a technické místnosti se nacházejí v suterénu.  

Sou�ástí prostor bytového domu jsou sklepní kóje, ko�árkárna a technická místnost se 

strojovnou výtahu nacházející se v suterénu. V 1.np se nachází dva byty zvláštního ur�ení pro 
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osoby s t�lesným postižením. Druhé a t�etí patro obsahuje vždy 3 bytové jednotky. 

V posledním 4.np se nachází dv� bytové jednotky a p�ístup na vegeta�ní zelenou st�echu. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Pro objekt byl zvolen st�nový konstruk�ní systém. Podzemní podlaží je plošn� založeno na 

základové desce bílé vany a nosný systém tvo�en železobetonovými st�nami. Veškeré stropní 

konstrukce jsou tvo�eny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové st�ny vyšších 

pater jsou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ Family 30. Vnit�ní nosné zdivo je zd�no 

z tvarovek HELUZ AKU 30/33,3 a nenosné p�í�ky z HELUZ 14.  

Objekt je celoplošn� zateplen systémem ETICS s tepelným izolantem EPS GREYWALL. 

Suterén objektu je zateplen izolantem EPS PERIMETR.  

Vnit�ní komunikace je tvo�ena prefabrikovaným železobetonovým schodišt�m a 

monolitickou ŽB výtahovou šachtou. Balkónové desky a markýza nad hlavními vstupy jsou 

z prefabrikovaného betonu a do konstrukce jsou osazeny p�e ISO nosníky.  

Objekt je zakon�en plochou st�echou nad jednotlivým podlažím. Nad 4NP se nachází DUO 

st�echa, nad 3NP je �ešena vegeta�ní st�echa a nad 2NP a 1NP jsou �áste�n� �ešeny terasy 

jednotlivých byt�.  

Odvod spalin z technických místností je �ešen komínovým systémem HELUZ. Komínové 

t�leso je vedeno podél výtahové šachty.  

Výpln� otvor� v obvodových konstrukcích jsou d�evo hliníková. Vnit�ní výpln� jsou 

kombinací plastových a d�ev�ných.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Podzemní podlaží je navrženo ze železobetonových st�n a desek a p�sobí jako tuhá krabice 

vynášející vyšší patra. Zd�né st�ny nadzemních podlažích jsou v míst� ŽB stropní desky 

ztuženy. P�i zd�ní budou dodrženy zásady a doporu�ení výrobce.   

Statickým výpo�tem byla ov��ena mechanická odolnost, stabilita a mezní stav 

použitelnosti objektu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení 

• Vodovod 

Rozvod pitné vody je v �ásti bytového domu �ešen pomocí t�í šachet (každá pro jednu 

bytovou jednotku na podlaží). Bytová jádra jsou �ešena tak, aby rozvod vodovodu byl co 

možná nejkratší a p�ímý. Vodovod je z šachty veden v drážkách ve zdivu. Rozvod pitné vody 

je �ešen pomocí PP-RCT trubek. Oh�ev teplé pitné vody probíhá v samostatných technických 

místnostech a dále je šachtou veden ke kone�né armatu�e.  

Pitná voda komer�ního prostoru je rozvád�na ve zd�ných p�edst�nách, podhledu a podlaze. 

Umývadla jsou osazeny pákovou sm�šovací baterii a sprchové kouty jsou osazeny 

senzorovou baterii pro šet�ení vody.  

Splachování záchod� je �ešeno pomocí šedé vody, která je p�ed použitím filtrována 

v technických místnostech a rozvád�na samostatnou soustavou k jednotlivým za�ízením. 

Voda pro splachování v komer�ním prostoru je akumulována z vegeta�ní st�echy a teras 

bytového domu. Voda pro bytový objekt je akumulována ze st�echy nad 4NP.  

• Kanalizace 

Odvod splaškových vod je �ešen do oddílové splaškové kanalizace. Deš�ová voda bude 

primárn� akumulována v technických místnostech objektu a p�ebytek bude odveden do 

vsakovacích box� a následn� do deš�ové kanalizace.  

• Plynovod 

Oh�ev vody pro vytáp�ní a pitnou vodu je �ešeno pomocí dvou druh� plynových kotl� se 

zásobníkem. Kapacity nejsou PD �ešeny. Odvod spalin je �ešen komínovým systémovým 

t�lesem stoupajícím podél výtahové šachty. Komínové t�leso také slouží pro p�ívod vzduchu 

ke spalování.  

• Vytáp�ní 

Vytáp�ní objektu bytového domu je �ešeno ob�hem teplosm�nné látky v podlahovém 

souvrství. Rozvod teplé vody pro vytáp�ní je veden v šachtách z technické místnosti.  

Vytáp�ní komer�ního prostoru posilovny pomocí vzduchotechnického za�ízení.  

• Vzduchotechnika 

Vytáp�ní komer�ního prostoru se p�edpokládá vzduchotechnickým za�ízením. Vedení 

vzduchotechniky v podhledu. 	ešeno v samostatné PD, která není sou�ástí této práce. 
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• elektroinstalace 

	ešena v samostatné PD, která není sou�ástí této práce. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

V PD není �ešeno. 

 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
	ešeno v samostatné �ásti projektové dokumentace D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

	ešeno v samostatné �ásti projektové dokumentace viz. Základní posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky.  

b) energetická náro�nost budovy 

	ešeno v samostatné �ásti projektové dokumentace viz. EŠOB – energetický štítek 

objektu. Budova spadá do kategorie B – úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 

V projektu je uvažováno osazení fotovoltaických �lánk� na st�ešní konstrukci nad 4NP, 

které budou sloužit ke snížení odb�ru elektrické energie bytového domu. 

  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí 

Jednotlivé bytové bu�ky a hlavní komunikace bytového domu jsou p�irozen� odv�trány 

okny. Prostory bytového domu v podzemním podlaží jsou odv�trány pomocí anglického 

dvorku. Komer�ní prostor je primárn� v�trán vzduchotechnickým vybavení a p�ípadn� je 

možné prostor posilovny p�irozen� v�trat okny.  

Vytáp�ní objektu bytového domu je �ešeno ob�hem teplosm�nné látky v podlahovém 

souvrství. Rozvod teplé vody pro vytáp�ní je veden v šachtách z technické místnosti. 

Vytáp�ní komer�ního prostoru pomocí vzduchotechnického za�ízení rozvedeného v podhledu.  



20 

 

Všechny bytové bu�ky a jejich obytné místnosti jsou p�irozen� oslun�ny – výpo�et viz. 

Samostatná projektová dokumentace. Komer�ní prostor v 1NP je p�irozen� oslun�n. 

Podzemní podlaží posilovny je osv�tleno um�le.  

Zásobování vodou viz. Bod B.2.7 a) 

Komunální odpad bude t�íd�n a uložen na PKO – ploše komunálního odpadu p�ed 

objektem. PKO je chrán�no proti pov�trnostním vliv�m zast�ešením. 

Objekt nemá zásadní vliv na okolní zástavbu. V objektu nevznikají výrazné vibrace, hluk 

ani prašnost. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

Na pozemku se p�edpokládá p�evažující radonový index 1. Jako dostate�né protiradonové 

opat�ení pro nízký radonový index se považuje provedení celistvé povlakové hydroizola�ní 

vrstvy s vodot�snými spoji a prostupy (v našem p�ípad� provedená ŽB bílá vana).  

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

V blízkosti objektu se nenachází tramvajová ani vlaková vedení a ochrana p�ed bludnými 

proudy není �ešená.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

Objekt se nenachází v míst� se seizmickou aktivitou. 

d) ochrana p�ed hlukem, 

V blízkém okolí objektu se nevyskytují ú�inky hluku. Výjimkou m�že být blízká 

komunikace. Stavební prvky obvodového plášt� spl�ují požadavky na ochranu p�ed hlukem 

viz. Samostatná �ást PD.  

e) protipovod�ová opat�ení, 

Objekt se nenachází v blízkosti vodního toku a není pot�eba protipovod�ové opat�ení. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Ostatní negativní ú�inky na pozemku nejsou známy a není navržen speciální typ ochrany. 
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

P�i napojování na technickou infrastrukturu je nutné dodržet ochranná pásma jednotlivých 

�ád� vycházejí z �SN 73 6050 – prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu bude �ešeno pomocí p�ípojek �ešených 

v situa�ních výkresech PD. Objekt bude p�ípojkami napojen na stávající oddílovou deš�ovou 

a splaškovou kanalizaci, plyn STL, vodovodní �ád, elektrický �ád a sd�lovací vedení.  

Napojení na elektrické vedení NN pomocí elektrom�rné sk�ín�, která bude osazena do 

nov� budované ŽB st�ny. 

Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci pod komunikaci. Na hranici 

pozemku bude z�ízena splašková revizní šachta.   

Deš�ová kanalizace je napojena na stávající kanalizaci pod komunikací. Na tuto p�ípojku je 

dále napojena vpus� z parkovacího stání osazená OLK – odlu�ova�em lehkých kapalin. 

P�ípojka je vedena p�es filtra�ní šachtu do vsakovacích box� a v p�ípad� p�epln�ní je deš�ová 

voda odvedena do kanalizace.  

Na vodovodní �ád je objekt p�ipojen p�es vodom�rnou šachtu.  

Nízkotlaký plynovod je na objekt p�ipojen p�es hlavní uzáv�r plynu.  

Sd�lovací vedení bude �ešeno s provozovatelem jednotlivých sítí.   

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

Veškeré rozm�ry a délky sítí jsou �ešeny v samostatné �ásti situa�ních výkres�.  

 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení, 

Dopravní napojení objektu na stávající komunikaci je �ešeno obousm�rnou p�íjezdovou 

cestou ší�ky 6,0 m napojenou na ulici Krej�ího. Na parkovacím stání vede jednosm�rná 

komunikace ší�ky 6,0 m. Plocha parkovacího stání je spádována k vpustím osazeným OLK – 

odlu�ova�em lehkých kapalin. P�edpokládané napojení na komunikaci �eší samostatný 

výkres. Povrchová vrstva parkovacího stání a komunikace je provedena z asfaltu.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

viz. P�edchozí bod. 

c) doprava v klidu, 

Výpo�et parkovacích stání �eší samostatná výpo�tová �ást PD a také koordina�ní situa�ní 

výkres. Celkov� je uvažováno: 

46 parkovacích stání 

4 parkovací stání pro t�lesn� postižené 

3 parkovací stání pro motocykly  

8 parkovacích stání pro jízdní kola 

d) p�ší a cyklistické stezky. 

Nov� budované p�ší stezky jsou napojeny na stávající chodníky. Jsou tvo�eny zvýšeným 

betonovým obrubníkem a vydlážd�ny. V projektu situa�ního výkresu jsou nastín�ny i vodící 

pruhy pro nevidomé.  Napojení a materiály �eší samostatný situa�ní výkres.  

Cyklostezky nejsou v PD �ešeny.  

 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

P�ed zapo�etím výkopových prací bude sejmuta ornice v mocnosti min. 300 mm a uložena 

na skládce a po dokon�ení stavebních prací znovu použita na terénní úpravy. Kolem objektu 

je mimo parkovišt� z�ízena zelená plocha a objekt je ohrani�en vzrostlou zelení ve vzdálenosti 

3,0 m od fasády objektu. Zelený spádovaný pás bude proveden mezi novou plochou 

parkovišt� a stávající komunikací. 

b) použité vegeta�ní prvky, 

Zelená plocha kolem objektu bude zatravn�na. Kolem objektu budou vytvo�eny okrasné 

ke�e sloužící k odd�lení prostoru mezi chodníkem a objektem.  

c) biotechnická opat�ení. 

Projektová dokumentace ne�eší.  
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B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 

Dokon�ená stavba nebude mít na životní prost�edí z hlediska odtokových pom�r� zásadní 

vliv. Veškerá deš�ová voda bude použita nebo zasakována na pozemku. V p�ípad� v�tších 

deš�� bude p�ebyte�ná voda odvád�na oddílovou deš�ovou kanalizací.  

P�i realizaci bude deš�ová voda odvád�na mimo staveništ� do deš�ové kanalizace.  

Stavební �innost naruší stávající podmínky a m�že krátkodob� dojít ke zvýšení prašnosti a 

hlu�nosti. Veškeré odpady vzniklé p�i realizaci stavby budou ekologicky odstran�ny.  

P�i realizaci budou dodrženy požadavky vycházející ze zákona �. 185/2001Sb. O odpadech 

a ze zákona �. 86/2002 Sb. O ochran� ovzduší.  

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 

rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�, 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zele� ani chrán�ná zví�átka.  

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

Pozemek nemá negativní vliv na chrán�ná území natura 2000. Nejbližší chrán�né území 

(Stránská skála) se nachází 1,6 km vzdušnou �arou od �ešeného objektu. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 

Navrhovaný objekt nespadá do kategorie posuzovaných staveb EIA – Enviromental Impact 

Assessment. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p�edpis�. 

Stávající ochranná a bezpe�ností pásma inženýrských sítí se �ídí a vycházejí z �SN 73 

6050 – prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Objekt nemá zásadní negativní vliv na obyvatele a spl�uje podmínky vycházející z 

vyhlášky �. 380/2002 Sb. K p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

Pot�eby medii a hmot �eší samostatná projektová dokumentace za�ízení staveništ�, která 

není sou�ástí tohoto projektu. Pro za�ízení staveništ� bude pot�eba zajistit elektrickou energii 

napojením na staveništní rozvad�� a vodu napojením na vodovodní �ád.  

b) odvodn�ní staveništ�, 

Bude �ešeno v samostatné PD, která není sou�ástí tohoto projektu. Hladina podzemní vody 

nedosahuje více jak 5 m pod terén. Stavební jáma však bude spádována do rýh kolem 

staveništ� a v nejnižším míst� bude voda �erpána a odvád�na mimo staveništ� 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Bude �ešeno v samostatné PD, která není sou�ástí tohoto projektu. Staveništ� však bude 

napojeno na elektrickou energii a vodovodní �ád. 

Dopravn� bude staveništ� napojeno na stávající komunikaci Krej�ího. P�ed výjezdem ze 

staveništ� budou stavební stroje o�išt�ny. Dopravní zna�ení v míst� výjezdu bude upraveno 

dle samostatné PD.  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavební �innost naruší stávající podmínky a m�že krátkodob� dojít ke zvýšení prašnosti, 

hlu�nosti a vibracím. K minimalizaci vlivu prašnosti bude staveništ� oploceno a v suchém 

období kropeno vodou. Stavební práce budou na staveništi probíhat pouze v denní dob� od 

7:00 do 21:00. Stavební stroje budou p�ed výjezdem �ádn� o�išt�ny, aby nedocházelo 

ke zne�išt�ní komunikace. Po dokon�ení stavby bude p�ilehlé okolí staveništ� navráceno do 

p�vodního stavu.  
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e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin, 

Staveništ� bude chrán�no systémovým oplocením min. výšky 1,8m a vstup na staveništ� 

bude umožn�n jen povolaným osobám. 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zele� a žádný stavební objekt.  

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé), 

Okolní plochy není t�eba zabírat, za�ízení staveništ� bude umíst�no na vlastním pozemku.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace, 

V pr�b�hu stavebních prací vznikají r�zné druhy odpad�. Ty budou rozd�leny a následn� s 

nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru v 

blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem.  

Zat�íd�ní odpad� dle kód� podle vyhlášky �. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 

odpad�, seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpad�  

Zákon �. 185/2001 Sb. – o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�  

Vyhláška �. 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

Bude �ešeno v samostatné PD, která není sou�ástí tohoto projektu. P�ebyte�ná zemina bude 

odvezena na p�íslušnou skládku. Skrývka ornice bude uskladn�na na pozemku.  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

P�i výstavb� se bude dbát p�evážn� na nebezpe�í úniku ropných látek, olej� a lehkých 

kapalin ze stavebních stroj�. Nesmí dojít k zne�išt�ní okolní p�dy. Veškeré odpady budou 

skladovány na p�edem vymezeném a chrán�ném míst� a následn� likvidovány dle 

legislativních požadavk�. Zárove� na stavb� nebude likvidován spalitelný stavební materiál 

pálením, aby bylo zamezeno zne�išt�ní ovzduší.  
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j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 

p�edpis�5), 

P�i realizaci stavby budou dodrženy zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví podle 

následujících legislativ. Dodržení požadavk� na staveništi zajiš�uje zhotovitel stavby.  

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništi  

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy  

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí  

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 

Výstavbou objektu nebudou ovlivn�ny okolní objekty.  

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení, 

Na nájezdu na stávající komunikaci a na pozemku budou z�ízeny do�asné dopravní zna�ky 

upravující rychlost a p�ednosti. Na hlavní komunikaci bude umíst�no upozorn�ní výjezdu 

vozidel ze staveništ�. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.), 

Staveništ� bude každý den po pracovní dob� �ádn� uzamknuto a osv�tleno. P�í výjezdu ze 

staveništ� bude další pracovník spolupracovat s �idi�em pro minimalizaci nehody.  

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

Bude �ešeno v samostatné PD, která není sou�ástí tohoto projektu. 

Zahájení stavby: b�ezen 2019 

Ukon�ení stavby srpen 2021 
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Ú�el objektu 

Projektová dokumentace �eší novostavbu polyfunk�ní budovy. Objekt je rozd�len do dvou 

funkcí. Spodní patra zaujímají p�evážn� komer�ní prostory a vyšší podlaží slouží pro bydlení. 

Celý objekt je dispozi�n� rozd�len na �ást komer�ní a dv� �ásti ur�ené pro bydlení. Bytové 

�ásti jsou zrcadlov� symetrické a nejsou komunika�n� propojené (výjimkou m�že být 

spole�ná vegeta�ní st�echa). 

Komer�ní prostory jsou navrženy pro provoz fitness centra. Sou�ástí fitness centra je 

t�locvi�na a vlastní �ást posilovny. Posilovna spole�n� s prostory pro administrativní provoz 

se nacházejí v 1.np. Hygienické zázemí a technické místnosti se nacházejí v suterénu.  

D.2 Funk�ní nápl	 

Objekt slouží k volno�asovému sportovnímu využití a bydlení.  

D.3 Kapacitní údaje 

Objekt má �ty�i nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V celém objektu je 

dohromady 16 bytových jednotek: 

• Po�et bytových jednotek 2+kk =    10 

• Po�et bytových jednotek 3+kk =    2 

• Po�et bytových jednotek 5+kk =    4 

• Celkový navrhovaný po�et obyvatel�=  40 

 
Sou�ástí každé bytové jednotky je i skladovací prostor (sklepní kóje) umíst�ná 

v podzemním podlaží. Dále je možné v samostatné místnosti umístit i ko�árky nebo kola. Pro 

obyvatele je p�ístupná i st�echa nad 3.NP s vegetací. 

Sou�ástí sportovního centra je zázemí pro zam�stnance a hlavní prostor posilovny o 

vým��e 245 m2 a �ást t�locvi�ny o vým��e 62 m2.   

Parkovací stání je navrženo pro ob� funk�ní �ásti objektu. Pro komer�ní �ást bylo 

uvažováno s 30 parkovacími místy a pro �ást bytovou bylo navrženo 16 parkovacích stání. 

Dále pro byt zvláštního ur�ení jsou navrženy dv� bezbariérová parkovací stání a další 4 

parkovací stání ur�ená pro prostory sportovního centra. Dohromady bylo tedy navrženo 54 

parkovacích míst. Nadbyte�ná stání jsou ur�ena pro parkování automobil� p�ilehlých objekt�.   
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Celková plocha pozemku:    3892 m2 

Celková zastav�ná plocha:    800 m2 

Obestav�ný prostor:     12005 m3 

Celková hrubá plocha všech podlaží:   3347 m2 

o 1.PP =   885 m2 

o 1.NP =   800 m2 

o 2.NP =   690 m2 

o 3.NP =   585 m2 

o 4.NP =   387 m2 

D.4 Architektonické �ešení 

Stavba je �ešena jako konstrukce samostatn� stojícího objektu s odstup�ovanými 

jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a �ty�ech nadzemních 

podlažích zakon�ený plochou st�echou. Celý objekt je zrcadlov� symetrický p�es p�í�nou osu.  

Nad 3NP je �ešena zelená plochá st�echa. Na st�eše budou zasazeny ke�e a menší stromky. 

Nad 4NP se nachází DUO st�echa, zde budou umíst�na vzduchotechnická za�ízení a solární 

panely. Vykonzolované balkónové desky jsou z prefabrikované s plochami z pohledového 

betonu. Nosná �ást zábradlí bude tvo�ena ocelovou nerezovou konstrukcí vypln�nou 

sklen�nými tabulemi. Markýza chránící vstupy do objektu je �ešena vykonzolovanou 

prefabrikovanou deskou o polom�ru 19 m.  

Objekt je hlavním vchodem do sportovního centra situován na severozápad.  

D.5 Výtvarné �ešení 

Obvodový pláš� je složen kombinací dvou barev. Hlavní barva byla zvolena sv�tle šedá, 

která je dopln�na tmav� šedou barvou mezi jednotlivé výpln� otvor�. Budova tak bude 

p�sobit moderním dojmem.  

Vykonzolované balkónové desky jsou z prefabrikované s plochami z pohledového betonu. 

Nosná �ást zábradlí bude tvo�ena ocelovou nerezovou konstrukcí vypln�nou sklen�nými 

tabulemi.  Pro výpln� otvor� budou použity okna s rámem z d�evo hliníku.  

Objekt bude spl�ovat nároky na barevné i architektonické zasazení do terénu. 
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D.6 Dispozi�ní �ešení 

Polyfunk�ní objekt je sestaven z provozu fitness centra a dvou odd�lených bytových �ástí.  

Bytové �ásti jsou zrcadlov� oto�ené a nejsou vzájemn� komunika�n� propojené. Každý 

bytový d�m má vlastní vstup a vlastní spole�né prostory. Výjimkou je spole�ná zelená st�echa 

pro oba bytové domy nad t�etím nadzemním podlažím. Každý bytový d�m má 8 bytových 

jednotek. Dvakrát 5+kk, jedenkrát 3+kk a �ty�ikrát 2+kk a navíc v 1NP �ešený byt zvláštního 

ur�ení 2+kk. Byt zvláštního ur�ení je p�ímo p�ístupný z chodby 1NP. V chodb� se nachází 

poštovní schránky a nást�nka s informacemi. Další obytné bu�ky jsou p�ístupné z podesty, 

které jsou komunika�n� spojeny pomocí výtahu nebo schodišt�. V posledním podlaží je vstup 

na zelenou st�echu p�es místnost se zahradním ná�iním.  Zelená st�echa je �ešena jako 

polointenzivní s možností výsadby malých až st�edních strom�. V 1PP bytového domu se 

nachází strojovna výtahu spole�n� s technickou místností a kolárnou/ko�árkárnou. Dále jsou 

zde �ešeny jednotlivé sklepní kóje pro každou bytovou jednotku.  

V 1NP se nachází byt zvláštního ur�ení 2+kk, který je tvo�en ložnicí a obývacím pokojem 

s kuchyní. WC a koupelna se nachází ve spole�né místnosti. Byty �. 2, 3, 5 a 6 obsahují 

ložnici a obývací pokoj s kuchyní. Navíc obsahuje místnost na skladování – šatnu. Koupelna a 

WC se nacházejí v odd�lených místnostech. Byt �. 4 a 7 se skládají z pokoje, ložnice a 

obývacího pokoje s kuchyní. Koupelna a WC jsou v odd�lených místnostech.  Byt �.8 5+kk 

obsahuje dv� ložnice, pokoj, pracovnu a obývací pokoj s kuchyní. P�íslušenství bytu je mimo 

WC a koupelny umíst�ných v samostatných místnostech také úklidová místnost a šatna. WC a 

koupelna se nacházejí v odd�lených místnostech. 

Vstup do fitness centra je �ešen v 1NP. Recepce je p�ístupná p�ímo z chodby stejn� jako 

WC, sklad, úklidová místnost, servis, kancelá�e a denní/jednací místnost. Recepce je 

komunika�n� spojená se vstupními prostory a prostorem posilovny. V 1NP jsou �ešeny WC 

pro zam�stnance a jedno samostatné WC pro t�lesn� postižené. Místnost servisu bude sloužit 

v p�ípad� pot�eby pro opravu jednotlivých stroj�. V posilovn� se mimo t�locvi�ny nachází i 

záchody pro muže a ženy.  Šatna, umývárna a WC jsou vybudovány v 1PP. P�ístup do šaten je 

umožn�n pomocí schodišt� z 1NP. Další schodišt� slouží pro vstup do posilovny a t�locvi�ny, 

aby byl odd�len špinavý a �istý provoz. Technická místnost v 1PP leží mezi umývárnou pro 

muže a umývárnou pro ženy. Vstup do technické místnosti je umožn�n pod podestou 

schodišt� hned vedle úklidové místnosti. Posilovna je dále komunika�n� spojena se vstupními 

prostory pomocí dvouk�ídlých dve�í.  
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D.7 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen a p�izp�soben pro bezbariérové užívání dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb a dle 

doporu�ení (Bydlení bez bariér, 2011). V každé �ásti bytového domu se v 1.NP p�ístupném 

p�ímo z terénu nachází jeden byt zvláštního ur�ení, spl�ující požadavky na bezbariérové 

užívání stavby. P�ístup do ostatních podlaží, v�etn� sklepních prostor je umožn�n pomocí 

výtahu spl�ující požadavky pro p�epravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu a do bytu zvláštního ur�ení je umožn�n dve�mi o min. rozm�ru 900 mm a 

max. výškou prahu 20 mm. P�ed vstupem do objektu a p�ed výtahovou šachtou je volná 

plocha o min. rozm�ru 1500x1500mm. Byt zvláštního ur�ení umož�uje otá�ení vozíku o 

3600, tomu odpovídá kruhová plocha o polom�ru 1500 mm. Všechny dve�e v byt�, vyjma 

vstupních, musí být bez prah�.  

D.8 Celkové provozní �ešení  

Každá �ást bytového domu a posilovna má vlastní vstupy. Vstupy do objektu jsou bez 

vyrovnávacích stup�� a p�ekážek. �ást sportovního centra je rozd�lena na „�istý“ a „špinavý“ 

provoz. Hranici t�chto dvou provoz� jsou šatny s umývárnou a záchody v podzemním 

podlaží. P�ístup do šaten je �ešen jedním schodišt�m a vstup do „�istého“ provozu schodišt�m 

druhým.  

Hned u vstupu se nachází recepce, která také odd�luje jednotlivé typy provoz�. Dalším 

komunika�ním spojením mez t�mito provozy jsou dvouk�ídlé dve�e sloužící pro p�epravu 

stroj� a vstup osob s t�lesným postižením. V samostatné odd�lené �ást fitcentra se nachází 

administrativní �ást. 

Podzemní podlaží bytového dom� slouží funkci skladování a umíst�ní technické místnosti. 

V nadzemních podlažích jsou umíst�ny jednotlivé bytové bu�ky.  

D.9 Technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt 

D.10 Stavebn�-technické �ešení objektu 

Projektová dokumentace �eší novostavbu polyfunk�ní budovy. Objekt je funk�n� rozd�len 

do dvou funkcí. Spodní patra zaujímají p�evážn� komer�ní prostory a vyšší podlaží slouží pro 
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bydlení. Celý objekt je dispozi�n� rozd�len na �ást komer�ní a dv� �ásti ur�ené pro bydlení. 

Bytové �ásti jsou zrcadlov� symetrické a nejsou komunika�n� propojené (výjimkou m�že být 

spole�ná vegeta�ní st�echa). 

Komer�ní prostory jsou navrženy pro provoz fitness centra. Sou�ástí fitness centra je 

t�locvi�na a vlastní �ást posilovny. Posilovna spole�n� s prostory pro administrativní provoz 

se nacházejí v 1.np. Hygienické zázemí a technické místnosti se nacházejí v suterénu.  

Sou�ástí prostor bytového domu jsou sklepní kóje, ko�árkárna a technická místnost se 

strojovnou výtahu nacházející se v suterénu. V 1.np se nachází dva byty zvláštního ur�ení pro 

osoby s t�lesným postižením. Druhé a t�etí patro obsahuje vždy 3 bytové jednotky. 

V posledním 4.np se nachází dv� bytové jednotky a p�ístup na vegeta�ní zelenou st�echu. 

D.11 Konstruk�ní a materiálové �ešení 

Pro objekt byl zvolen st�nový konstruk�ní systém. Podzemní podlaží je plošn� založeno na 

základové desce bílé vany a nosný systém tvo�en železobetonovými st�nami. Veškeré stropní 

konstrukce jsou tvo�eny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové st�ny vyšších 

pater jsou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ Family 30. Vnit�ní nosné zdivo je zd�no 

z tvarovek HELUZ AKU 30/33,3 a nenosné p�í�ky z HELUZ 14.  

Objekt je celoplošn� zateplen systémem ETICS s tepelným izolantem EPS GREYWALL. 

Suterén objektu je zateplen izolantem EPS PERIMETR.  

Vnit�ní komunikace je tvo�ena prefabrikovaným železobetonovým schodišt�m a 

monolitickou ŽB výtahovou šachtou. Balkónové desky a markýza nad hlavními vstupy jsou 

z prefabrikovaného betonu a do konstrukce jsou osazeny p�e ISO nosníky.  

Objekt je zakon�en plochou st�echou nad jednotlivým podlažím. Nad 4NP se nachází DUO 

st�echa, nad 3NP je �ešena vegeta�ní st�echa a nad 2NP a 1NP jsou �áste�n� �ešeny terasy 

jednotlivých byt�.  

Odvod spalin z technických místností je �ešen komínovým systémem HELUZ. Komínové 

t�leso je vedeno podél výtahové šachty.  

Výpln� otvor� v obvodových konstrukcích jsou d�evo hliníková. Vnit�ní výpln� jsou 

kombinací plastových a d�ev�ných.  
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Bourací práce 

Objekt se bude nacházen na nezastav�ném pozemku. Bourací práce nejsou p�edm�tem 

návrhu ani realizace. 

P�íprava území 

Na pozemku bude sejmuta veškerá vegetace (ke�e, stromy…) spole�n� s veškerým 

zne�išt�ním. Kolem pozemku budou umíst�ny organiza�ní pokyny ve form� dopravního 

zna�ení upravující a usm�r�ující provoz v blízkém okolí budoucí stavby. Kolem pozemku 

bude vyty�eno provizorní oplocení zabra�ující vniknutí nepovolaným osobám a zv��e výšky 

min. 1,8m.  

V dalším kroku bude následovat sejmutí stávající ornice v mocnosti 300 mm a následné 

skladování na pozemku. 

Vyty�ení stavby – stavební jáma 

Po skon�ení hrubých terénních úprav se zahájí vyty�ení stavby. Bude vyty�en základní 

tvar stavební jámy pomocí geodetických zna�ek. Po zam��ení budu v dostate�né vzdálenosti 

od výkopu postaveny pomocné lavi�ky sloužící ke kontrole nam��ených bod� v pr�b�hu 

stavby. Lavi�ky budou v dostate�né vzdálenosti, aby nebyly provozem na stavb� poškozeny. 

Mezi lavi�ky se natáhne provázek a plocha výkopu se vyzna�í pomocí olovnice a vápna. 

Výkopy 

Zemina z výkop� bude odvezena na p�edem stanovenou skládku nebo bude skladována na 

pozemku. Hloubka stavební jámy bude 4,14 m pod stávající terén. Zajišt�ní proti sesunutí 

bude provedeno svahováním v pom�ru 1:1,25 a p�i v�tší hloubce, jak 2 m bude využito 

lavi�ek. Stavební jáma bude odvodn�na pomocí rýhy kolem celého obvodu do sb�rných míst 

v rozích. Voda bude následn� z t�chto míst od�erpána pomocí �erpadel do deš�ové 

kanalizace. V pr�b�hu zemních prací budou umis�ovány d�ev�né k�íže pro kontrolu hloubky 

výkopu. 

Vyty�ení stavby – základové konstrukce  

Po vyhloubení stavební jámy prob�hnou vyty�ovací práce stavebního objektu. Objekt bude 

vyty�en pomocí geodetických zna�ek a v dostate�né vzdálenosti od stavby budou z�ízeny 

lavi�ky.  Základy budou provedeny v souladu s výkresovou dokumentací. 
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Podkladní vrstvy 

Po za�išt�ní základové spáry a p�ed provád�ním základových konstrukcí bude v celé ploše 

provedena vrstva ze št�rku v mocnosti min. 100 mm. Vrstva bude �ádn� zhutn�na.  

Základové konstrukce 

P�i hloubení na základovou spáru se ponechá ochranná vrstva v mocnosti 100 mm, která 

bude p�ed provád�ním základových konstrukcí ru�n� za�išt�na. Základová deska bude 

provedena ze železobetonu C25/30 a výztuže B500. Deska v tlouš�ce 300 mm. Základové 

konstrukce budou vyztuženy viz. Stavebn�-konstruk�ní �ást.  

Hydroizolace a radonová izolace 

Deska bude provedena v kvalit� odpovídající bílé van�. Vodot�snost bude zajišt�na 

t�sností betonu a zamezením smrš�ovacích trhlinek vhodným navržením výztuže. Do každé 

pracovní spáry bude vložený ocelový plech pro zabrán�ní prosakování.  

Nosné obvodové svislé konstrukce  

1.PP – Obvodové nosné st�ny budou vytvo�eny z monolitického železobetonu tlouš�ky 

250 mm. Nosné st�ny budou navazovat na základovou desku a bude vzájemn� spojeno, aby 

bylo docíleno požadavk� bílé vany. Vyztužení monolitických st�n viz. Stavebn�-konstruk�ní 

�ást. 

1-4.NP – Bude vytvo�eno z keramických tvarovek HELUZ FAMILY 30 na tenko spáru. 

Založení zdiva bude provedeno na podkladní zakládací maltu v min. tl. 20 mm. Zdivo bude 

provedeno dle technologického postupu výrobce. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem. Jako tepelná izolace bude použit fasádní polystyren EPS 

GREYWALL tl. 150 mm.  

Nosné vnit�ní svislé konstrukce 

1.PP – Celé patro bude provedeno z železobetonových st�n tlouš�ky 200 a 250 mm.  

1-4.NP – Vnit�ní konstrukce vyšších pater tvo�í nosnou �ást a sou�asn� od sebe odd�luje 

jednotlivé bytové bu�ky. Vnit�ní nosné konstrukce budou vytvo�eny z keramických cihelných 

blok� HELUZ AKU t�žké s tlouš�kou zdiva 300 mm. Spojení v ložné spá�e bude provedeno 

na tenkou spáru HELUZ a spojení ve sty�né spá�e bude zajišt�no pomocí zámk�. Založení 

zdiva bude provedeno na podkladní zakládací maltu v min. tl. 20 mm. Výtahová šachta bude 
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provedena z monolitického železobetonu s tlouš�kou konstrukce 200 mm. Sou�ástí vnit�ních 

nosných konstrukcí 1NP jsou i ŽB sloupy 400x400mm 

Nenosné vnit�ní svislé konstrukce 

V celém objektu budou nenosné svislé konstrukce vytvo�eny z keramických cihelných 

blok� HELUZ tlouš�ky 140 mm. Spojení v ložné spá�e bude provedeno na tenkou spáru 

HELUZ a spojení ve sty�né spá�e bude zajišt�no pomocí zámk�. Založení zdiva bude 

provedeno na podkladní zakládací maltu v min. tl. 20 mm. Napojení nenosného vnit�ního 

zdiva na nosné konstrukce bude provedeno pomocí ocelových spon z korozivzdorné oceli.  

P�eklady 

Otvory v obvodových a vnit�ních nosných st�nách do sv�tlosti 3000 mm budou �ešeny 

systémovými p�eklady HELUZ. V obvodových svislých konstrukcích bude mezi p�eklady 

vložena tepelná izolace viz. Výkresová �ást. Pro otvory v�tších sv�tlostí budou navrženy 

železobetonové p�eklady. Ve východní fasád� v 1.NP bude nadpraží �ešeno pomocí 

pr�b�žného železobetonového p�ekladu.  

Nosné vodorovné konstrukce 

Veškeré stropní konstrukce jsou tvo�eny monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 

mm.   

Balkóny 

Balkónové desky budou z prefabrikovaného betonu tl. 180 mm a budou vyneseny pomocí 

tepeln�-izola�ních ISO nosník�.  

Schodišt� 

Vzhledem k r�zným konstruk�ním výškám bude použito více typ� schodiš� s r�zným 

po�tem a výškami jednotlivých stup��. Schodišt� bude vytvo�eno z prefabrikovaných dílc�. 

Na stavbu budou dovezeny prefabrikované dílce jednotlivých ramen a mezipodest. Ramena 

budou v každém pat�e uložena na ozub vytvo�ený v monolitické desce. Jednotlivé 

mezipodesty budou v nosných st�nách uloženy p�es akustické prvky. Ramena budou od st�n a 

od podest odd�lena akustickou podložkou.  
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Konstrukce st�echy 

Na objektu jsou �ešeny dva druhy skladeb plochých st�ech. Nad posledním 4.NP je použita 

st�echa s DUO po�adím vrstev a na st�eše nad 3.NP je použita st�echa s polointenzivní 

vegetací. 

Vegeta�ní souvrství – st�echy s vegeta�ním souvrstvím byly navrženy jako 

polointenzivní. V souvrství je možné zasadit krom trav, trvalek i ke�e a menší stromky. 

St�echy �ešeny jako pochozí.  

Klempí�ské práce 

Bude použit pozinkovaný plech tl. 0,55mm. Plech bude použit p�edevším na oplechování 

atik, komín� a vn�jších parapet� 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace svislé obvodové st�ny bude �ešena ze dvou materiál�. V podzemní �ásti na 

styku s terénem bude použita tepelná izolace s uzav�enými póry a vyšší pevností. 

V nadzemních �ástech bude použita fasádní tepelná izolace s p�ím�sí grafitu. 

Podzemní �ást – Bude použita tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 

PERIMETR s uzav�enými póry a v�tší tlakovou odolností. Bude použita izolace tlouš�ky 200 

mm. 

Nadzemní �ást – Bude použit expandovaný polystyren EPS GREYWALL v tlouš�ce 150 

mm. Izolace bude kotvena pomocí mechanických kotev a pro omezení tepelných most� 

budou kotvy zašpuntovány tepelnou izolací.  

Pro DUO a vegeta�ní st�echu budou použity tepelné izolace se zvýšenou tlakovou 

odolností z extrudovaného polystyrenu XPS STYRODUR 3000 CS. Tepelná izolace vykazuje 

až 300 kN/m2 p�i 10 % stla�ení.  

Izolace podlah ve vnit�ním prost�edí je navržena z elastifikovaného p�nového polystyrenu 

ur�eného pro podlahové souvrství RIGIFLOOR 4000.  

Omítky a malby 

Pohledová vrstva bude tvo�ena z minerálního nát�ru na bázi vodního skla WEBER 

KERASIL. Jako podkladní vrstva bude použita jednovrstvá vápenocementová omítka KM 

BETA JM 303. Mezi omítkou a nosnou vrstvou bude proveden cementový post�ik pro lepší 

p�ilnavost.  
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Obklady st�n keramické 

Pro lepení keramického obkladu bude použita lepící hmota BAUMACOL FLEXTOP. 

Obklady st�n budou použity v mokrých provozech, jako jsou umývárny, koupelny, záchody, a 

navíc v technických a úklidových místnostech. V náro�ných místnostech (umývárna a wc) 

bude pod keramický obklad použita hydroizola�ní st�rka BAUMACOL PROTECT. 

Podkladní vrstvy pod podlahy 

Ve skladb� bude použito tepelné izolace dle funkce místnosti a dle povrchové vrstvy. 

Skladba je specifikována v samostatné �ásti projektové dokumentace. 

Keramické dlažby 

Keramická dlažba bude lepena lepícím tmelem na bázi cementu CEMIX FLEX EXTRA. 

V náro�ných místnostech (umývárna a WC) bude pod keramický obklad použita 

hydroizola�ní st�rka BAUMACOL PROTECT. 

Podlahy d�ev�né a laminátové  

Jako nášlapná vrstva v obytných místnostech bude použita laminátová podlaha s HDF 

jádrem EGGER FLOOR LINE. Pod nášlapnou vrstvou bude položena tlumící podložka 

z p�nového polyetylénu. V místnostech daných projektem bude v obytných místnostech 

použito i podlahové vytáp�ní.  

Okna, vstupní dve�e, parapety 

Výpln� otvor� v obvodových st�nách budou tvo�eny okny s trojsklem a d�evo hliníkovým 

rámem. V prostorách posilovny budou okna pouze skláp�cí s výjimkou oken v západní 

fasád�. Ve schodiš�ovém prostoru budou použita okna skláp�cí. 

Balkónové dve�e – stejného materiálu jako okna. Dve�e budou otevírané dovnit�. 

Vstupní dve�e – do sportovního centra a bytového domu budou použity reprezentativní 

hliníkové dve�e. Vstupní dve�e jsou chrán�ny železobetonovou markýzou obloukového tvaru.  

Parapety – bude použito plastových parapet� v barv� rám� oken.   

Záme�nické práce 

Z nerezové oceli budou vytvo�eny konstrukce zábradlí a zábradlí na atikách. Zábradlí bude 

vypln�no sklen�nými tabulemi. Dále bude vytvo�ena nosná konstrukce na st�eše s obráceným 

po�adím vrstev pro uložení fotovoltaických panel� a vzduchotechnických za�ízení.  
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Terénní úpravy p�ilehlých ploch v okolí objektu 

Kolem celého p�dorysu objektu bude vytvo�en okapový chodní�ek v ší�ce 500 mm. 

Chodní�ek bude vypln�n št�rkem frakce 8/16. Ohrani�ení chodní�ku bude provedeno 

z betonových panel�.  

Dále pak kolem objektu vedou chodníky v ší�ce 3 a 2,5m. Chodníky jsou vytvo�eny ze 

skládané betonové zámkové dlažby. Odvodn�ní chodník� sm�rem k vegetaci pod spádem 1 

%. K ohrani�ení vegetace od chodník� bude sloužit vysazení ke��, které sou�asn� zabra�ují 

vizuálnímu kontaktu s obytnými �ástmi v 1.NP. Vrchní pojízdná vrstva parkovacích stání 

bude provedena z asfaltu.   

D.12 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Objekt je navržen tak, aby 

p�i používání stavby nevzniklo nep�ijatelné riziko poškození majetku nebo nehody (pád 

z výšky, poran�ní el. Proudem, uklouznutí, požárem…). 

D.13 Ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

B�hem výstavby budou dodrženy veškeré platné p�edpisy o bezpe�nosti p�i práci. Jedná se 

p�evážn� o:  

• zákon 309/2006 Sb. – zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci. 

• na�ízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

• na�ízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• na�ízení vlády 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 

a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí.  

D.14 Stavební fyzika 

Viz. Samostatná �ást projektové dokumentace. 

D.15 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz. Samostatná �ást projektové dokumentace. 
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D.16 Popis netradi�ních technologických postup� 

Stavba je navržena z tradi�ního konstruk�ního systému a nejsou na její výstavbu kladeny 

zvláštní požadavky. P�i výstavb� se bude postupovat v souladu s doporu�ením výrobce 

daných materiál�.  

 

ZÁV�R 

Na základ� doposud nabitých zkušeností byla tato práce zpracována dle aktuáln� platných 

norem, vyhlášek, zákon�, p�edpis� a technických list�.  

Výstupem práce je zpracována dokumentace ur�ená k provedení stavby. Sou�ástí je 

základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární bezpe�nosti i statiky.  

Vzhledem k absenci projektu pro stavební povolení byla zpracována i studie objektu pro 

investora. V PD je �ešena výkresová dokumentace architektonicko-stavební �ásti, stavebn� 

konstruk�ní �ešení, požární bezpe�nost a situa�ní výkresy. Dále potom základní výpo�ty 

kapacit objektu a výkazy prvk�.  

Objekt z hlediska stavební fyziky spadá do kategorie B – úsporná.   

 

Ze studijních d�vod� a lepšímu uplatn�ní v praxi byl jako hlavní nástroj pro zpracování 

zvolen program autodesku REVIT. Dále byl použit pro zpracování dalších výkres� a výkaz� 

prvk� autodesk AUTOCAD. Posouzení z hlediska stavební fyziky vd��ím program�m 

spole�nosti K-CAD – SVOBODA SOFTWARE. Proslun�ní a �initel denní osv�tlenosti byl 

vypo�ten programem BUILDDESIGN. Stavebn� konstruk�ní �ást �ešena v programu 

DLUBAL software RFEM. Jednoduší výpo�ty pak v Microsoft office EXCEL a samotná 

textová �ást v programu WORD.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ� 

Právní p�edpisy 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech  

Zákon �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší 

Zákon �. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy  

Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

Zákon �. 350/2012 Sb. kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které související zákony 

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, (ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – vzpp) 

Zákon �. 406/2000 Sb., úspora energie a tepelná ochrana 

Zákon �. 258/2000 Sb., všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prost�edí 

 

Vyhláška �. 62/2013 Sb. kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

Vyhláška �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby + zm�ny  

Vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb  

Vyhláška �. 380/2002 Sb. k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

Vyhláška �. 93/2016 Sb. O katalogu odpad� 

Vyhláška �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška �. 23/2008 Sb. ve zn�ní Vyhlášky �. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb 

Vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 

Vyhláška �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov 

 

Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací; 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (217/2016) 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí  

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

Na�ízení vlády 148/2006 Sb. Ochrana proti hluku a vibracím 
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Normy 
�SN 73 4108 – šatny, umývárny a záchody  
�SN 73 4301 – obytné budovy  
�SN 73 0833 – požární bezpe�nost staveb – budovy pro bydlení a ubytování  
�SN 73 6050 – prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. 
�SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé 
�SN 73 0810 – PBS – Spole�ná ustanovení     
�SN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty   
�SN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování    
�SN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami   
�SN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou    
�SN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí  
�SN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 
�SN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - �ást 1: Terminologie; 
�SN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky; 
�SN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in; 
�SN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - �ást 4: Výpo�tové metody; 
�SN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk� – Požadavky; + Z1; Z2; Z3:2017 
�SN 73 0580-1:2007 + Z2:2017 Denní osv�tlení budov – �ást 1: Základní požadavky; 
�SN 73 0581:2009 Oslun�ní budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 
�SN 73 0580-2:2007 - Denní osv�tlení budov – �ást 2: Denní osv�tlení obytných budov; 

 

 

Publikace 
Bydlení bez bariér. 2011. Brno 

Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Pet�í�ek. 2013. 
Stavební p�íru�ka – to nejd�ležit�jší z norem, vyhlášek a zákon�. 

 

Webové stránky 
https://www.tzb-info.cz/ 

https://www.dek.cz/ 

https://www.ikatastr.cz/ 

http://gis.brno.cz/ 

https://www.cemix.cz/ 

https://baumit.sk/ 

http://www.stavebnistandardy.cz/ 

https://www.knaufinsulation.cz/ 

https://www.slavona.cz/ 

https://www.schoeck-wittek.cz/ 

https://www.heluz.cz/ 
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SEZNAM ZKRATEK 

PKO  plocha komunálního odpadu 

PD  projektová dokumentace 

EŠOB  energetický štítek obálky budovy 

ŽB  železobeton 

OLK  odlu�ova� lehkých kapalin 

k.ú.   katastrální území 

�.   �íslo 

sb.   sbírka 

SO  stavební objekt 

nv.   na�ízení vlády 

tl.   tlouš�ka 

�SN   �eská státní norma 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

SPB   stupe� požární bezpe�nosti 

BD   bytový d�m 

Kce  konstrukce 

Rdt  výpo�tová únosnost zeminy [kPa] 

el  elektrický 

BO  všeobecné bydlení 

VUT   vysoké u�ení technické 

OÚPR  odbor územního plánování a rozvoje 

Min.  minimáln�  

KK  kuchy�ský kout 

NT  nízkotlaké  

b.p.v   balt po vyrovnání 

m.n.m   metr� nad mo�em 

ZPF   zem�d�lský p�dní fond 

EIA  enviromental impact assassmend 
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