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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 
provedení novostavby polyfunkčního domu Rozkošská. Objekt se bude nacházet 
ve městě Havlíčkův Brod v části Rozkoš. Novostavba bude rozdělena na komerční část 
v prvním nadzemním podlaží, administrativní část ve druhém nadzemním podlaží 
a bytovou část ve třetím nadzemním podlaží. 
Jedná se o třípodlažní polyfunkční dům s plochou střechou s klasickým pořadím vrstev, 
založený na základových patkách. Konstrukční systém je navržen železobetonový 
monolitický skelet.  
Diplomová práce navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami 
v aktuálním znění.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Polyfunkční dům, monolitický skelet, plochá střecha s klasickým pořadím 
vrstev, Havlíčkův Brod, kanceláře, byty  

ABSTRACT  
The subject of this diploma thesis is the desing and development of project 
documentation for the construction of a new building of the multifunctional house 
Rozkošská. Object will be located in the city of Hlavlíčkův Brod in part Rozkoš. The new 
biulding will be divided in to commercial space in ground floor, office space in second 
floor and residental area in third floor.  
It is three-storey multifuncional house with a warm flat roof with a typical sequence 
of layers based on foundation pads. The structural system is desinged reinforced 
concrete frame. 
The diploma thesis is processed with the valid standards, laws and decreens of the 
Czech Republic in the current version.  

KEYWORDS  
multifunctional object, cast-in-place concrete frame, warm flat roof, Havlíčkův Brod, 
offices, flats  
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