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Abstrakt práce  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, který 

obsahuje parkovací plochy, prodejní pasáže, kanceláře a bytové jednotky. 

Objekt je navržen jako pětipodlažní, podsklepený po celé ploše s plochou 

střechou. Dispoziční uspořádání objektu je navrženo dle předpisů a norem. 

V 1S se nachází parkovací plachy, 1NP nabízí prodejní pasáž, 2NP je 

dispozičně navrženo jako kanceláře pro začínající společnosti a 3.-4.NP je 

využito jako bytové jednotky od 1KK po 3+1. Jedná se o stavbu 

z keramických tvárnic Porothem a železobetonového skeletu, stropní 

konstrukce je navržena jako křížem armovaná deska. Konstrukce stěn pod 

úrovní terénu je vystavěna pomocí ztraceného bednění. Objekt je založen 

na betonových patkách. Dům je situován v rovinném terénu v obci 

Brumov-Bylnice. 

 

 



Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The subject of this diploma thesis is the design of a multifunctional building, 

which consists of parking lots, store section, office as well as dwelling units. 

Multifunctional building has four above-ground floors, full basement and a 

flat roof. During processing, emphasis was placed on layout solutions to be 

designed according to legislation and standards. In the basement there are 

parking lots, the ground flood is used as a store section, the first floor 

consists of office units designed for start-up companies. The third and fourth 

floor consists dwelling units from one-bedroom to three-bedroom 

apartments. The building has a concrete frame structure combined with a 

masonry system from Porotherm ceramic pieces. Horizontal load bearing 

system is designed of two way reinforced concrete slabs. Walls bellow the 

ground level are made from core-filled reinforced concrete blocks. The 

building is supported by the spread footing concrete system. Multifunctional 

building is situated in flat terrain in the city of Brumov-Bylnice.  
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ABSTRAKT 

 
 Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, který obsahuje parkovací 
plochy, prodejní pasáže, kanceláře a bytové jednotky. Objekt je navržen jako pětipodlažní, 

podsklepený po celé ploše s plochou střechou. Dispoziční uspořádání objektu je navrženo dle 

předpisů a norem. V 1S se nachází parkovací plachy, 1NP nabízí prodejní pasáž, 2NP je 
dispozičně navrženo jako kanceláře pro začínající společnosti a 3.-4.NP je využito jako bytové 

jednotky od 1KK po 3+1. Jedná se o stavbu z keramických tvárnic Porothem a 

železobetonového skeletu, stropní konstrukce je navržena jako křížem armovaná deska. 

Konstrukce stěn pod úrovní terénu je vystavěna pomocí ztraceného bednění. Objekt je založen 
na betonových patkách. Dům je situován v rovinném terénu v obci Brumov-Bylnice. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Diplomová práce, polyfunkční dům, skelet, Porotherm, plochá střecha, patky, suterén, prodejní 

pasáže, kanceláře, bytové jednotky, podzemní garáže 

ABSTRACT  
The subject of this diploma thesis is the design of a multifunctional building, which consists of 

parking lots, store section, office as well as dwelling units. Multifunctional building has four 

above-ground floors, full basement and a flat roof. During processing, emphasis was placed on 

layout solutions to be designed according to legislation and standards. In the basement there are 
parking lots, the ground flood is used as a store section, the first floor consists of office units 

designed for start-up companies. The third and fourth floor consists dwelling units from one-

bedroom to three-bedroom apartments. The building has a concrete frame structure combined 
with a masonry system from Porotherm ceramic pieces. Horizontal load bearing system is 

designed of two way reinforced concrete slabs. Walls bellow the ground level are made from 

core-filled reinforced concrete blocks. The building is supported by the spread footing concrete 
system. Multifunctional building is situated in flat terrain in the city of Brumov-Bylnice.  

KEYWORDS 
diploma thesis, multifunctional building, concrete frame, Porotherm, flat roof, spread footing, 

basement, store section, office units, dwelling units, parking lots 
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ÚVOD 

 

 Téma diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu. Konstrukční systém bude 

řešen jako skelet se zděným pláštěm. Objekt je samostatně stojící pětipodlažní, podsklepený a 

je určen pro bydlení, administrativu i občanskou vybavenost. Budova je zasazena do 

rovinatého terénu, který se nachází na obydlením sídlišti. Budova je navržena ze 

železobetonu. Tento materiál je využitý jak pro stropní, nosné tak základové konstrukce. 

Stěny v 1.S jsou složeny z betonového ztraceného bednění. Konstrukce střechy je řešena jako 

plochá jednoplášťová. V suterénu budovy se nachází parkovací plochy pro obyvatele a 

návštěvníky objektu. 

 

 Cílem práce bylo vyřešit dispozici pro daný účel budovy, návrh vhodné konstrukční 

soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a 

příloh podle pokynů vedoucího práce. 

 

 Diplomová práce je členěna na jednotlivé části, z nichž jako první tvoří Hlavní textová 

část diplomové práce. Dále je práce rozdělena na jednotlivé přílohy ve složkách. Ve složce č. 

1 je umístěna Přípravná a studijní práce, složka č. 2 obsahuje C – Situační výkresy. Složka č. 

3 obsahuje přílohu D1.1 Architektonicko-stavební řešení. Složka č. 4 je D1.2 Stavebně 

konstrukční řešení, složka č.5 je D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Ve složce č. 6 se nachází 

D1.4 posouzení z pohledu stavební fyziky.  
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A.1 Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: 

   Novostavba polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici 

 

b) Místo stavby: 

 Region:     Střední Morava 

 Kraj:      Zlínský 

 Okres:     Zlín 
 Město:     Brumov-Bylnice 

 Ulice:      Družba 

 Katastrální území:  Brumov (613061) 
 

c) Předmět dokumentace: 

 

Téma diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu. Konstrukční systém bude řešen jako skelet se 

zděným pláštěm. Objekt je samostatně stojící pětipodlažní, podsklepený a je určen pro bydlení, 

administrativu i občanskou vybavenost. Budova je zasazena do rovinatého terénu, který se nachází na 

obydlením sídlišti. Budova je navržena ze železobetonu. Tento materiál je využitý jak pro stropní, nosné tak 

základové konstrukce. Stěny v 1.S jsou složeny z betonového ztraceného bednění. Konstrukce střechy je 

řešena jako plochá jednoplášťová. V suterénu budovy se nachází parkovací plochy pro obyvatele a 

návštěvníky objektu. 

    Koncept konstrukčního a architektonického je řešen v souladu s územním plánem. Archi-

tektonické řešení je znázorněno na výkresech studie. Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní 

podlaží. Objekt je tvaru písmene L. Stavba bude z části zapuštěna do terénu a to v místě suterénního 

podlaží. 

Celá budova je řešena jako bezbariérová mimo následující úpravy. Schodiště je navrženo bezbarié-

rově mimo schodiště do podzemních garáží, které nesplňuje požadavek na stejný počet stupňů v jed-

nom rameni. Od tohoto požadavku jde v odůvodněných případech upustit. V projektu je umístěn 2x 

výtah. Jeden je evakuační. Počet bezbariérových WC v druhém a třetím patře počítá s kompromisem 

dle normy ČSN 73 5305 o Administrativních budovách a prostorech, kde je uvedeno, že pro pracoviš-

tě nepřístupné veřejnosti stačí jedna bezbariérová kabina pro dvě patra. 

V budově je navržena minimálně jedna bezbariérová kabina v každém patře viz kapacity objektu. Přístup 

do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby) 

Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního objektu poblíž centra města Brumov-Bylnice. Navržená 

polyfunkční budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V objektu se nachází prodejní pro-

story, administrativní prostory v druhém podlaží a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 

bytové jednotky. V suterénu se nachází garáže. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh obchodů. Před-

běžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a obchodem s oděvy a obuví. 

Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  a možností  je možno účel obchodů měnit.    



  

 

Z pasáže je přístupné i hygienické zázemí pro návštěvníky prodejních prostor. Obsluha kavárny, dro-

gerie, zdravé výživy i obchodu s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní ve-

dlejší vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou odděleny až na hygi-

enické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společnostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic – 1KK, 2KK, 2+1 i 

3+1. 

 

 

 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 

   Město Brumov-Bylnice 

   H. Synkové 942  

   Brumov-Bylnice, 76331 
 IČ: 25945825 

 Tel. 774 785 789 

 Email: mestobb@gmail.com 

 

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

  

 Bc. Daniel Skřek,  

Družba 1197 Brumov-Bylnice 763 31 
e-mail: skrek.daniel@gmail.com 

tel. 736 548 785 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

Na předmětnou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydané 
Městským úřadem Valašské Klobouky. 

 

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

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace stavby: 

- studie objektu vypracovaná Bc. Daniel Skřekem 

- vizuální průzkum parcely a okolí, byla pořízena fotodokumentace; 

- katastrální mapa v digitální podobě; 

- potřebné informace o geologických poměrech byly převzaty z dříve provedených sond a geolo-

gických map 

- Informace o radonovém indexu – střední. 
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Stavební objekty: 

 

SO.01 – polyfunkční dům 

SO.02 – zpevněné pojízdné plochy 
SO.03 – přípojka plynovodu 

SO.04 – přípojka elektrické energie - NN 

SO.05 – přípojka splaškové kanalizace 

SO.06 – zpevněné pochůzí plochy 
SO.07 – přípojka vodovodu 

SO.08 – dešťová kanalizace 

SO.09 – parkovací stání 
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B.1    Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 
 Stavební pozemek je  rovinatý bez náznaku svažovaní. Na pozemku se nenachází 

žádné překážky, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly provést stavební záměr. 

Pozemek není zamokřený a nevyžaduje odvodnění před zahájením stavebních prací. 

Na stavebním pozemku nebyla zjištěna vzrostlá zeleň nebo keře s plochou nad 40 m2, které 
by bylo třeba před zahájením stavební činnosti odstranit.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 

 Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace stavby: 
- Studie objektu vypracovaná Bc. Danielem Skřekem 

- Vizuální průzkum parcely a okolí, byla pořízena fotodokumentace 

- Katastrální mapa v digitální podobě 

- Potřebné informace o geologických poměrech byly převzaty z dříve provedených sond a 
geologických map  

- Informace o radonovém indexu – nízký.  

 Výsledky předběžného inženýrského průzkumu slouží jako podklad pro zpracování 
dokumentace. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se 

nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavba 

nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 
ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná 

území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních 

parků, NP, CHKO. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 

 V okolí stávajícího objektů jsou provedeny asfaltové komunikace s dešťovými 
uličními vpustmi, které bezpečně odvádějí srážkové vody ze zpevněných ploch. 

 Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně 

ovlivněny. V blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků.  
             Dle povodňové mapy Zlínského kraje se stavba nenachází na záplavovém území, 

určeném pro rozliv povodňové vody. Veškerá dešťová voda je využita nebo svedena do 

dešťové kanalizace. 
 

 

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

v území: 

 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajišťovat 

žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky stavby. 
 Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny 

stavbou, uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem 

budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny. Výkopy budou řádně zhutněny. 
 Práce na výkopech budou realizovány tak, aby doba omezení provozu a obtěžování 

okolí byla snížena na minimum. Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny. 

 Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně 

ovlivněny. V blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
 



 

 
 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

 

 Nejsou kladeny požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa.  
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): 

 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno sjezdem ve východní části 

pozemku na asfaltovou příjezdovou cestu na parcele č. 329/1 a 432/2.  
 Polyfunkční dům není napojen na stávající sítě technické infrastruktury. Stavební 

parcela je napojena na elektrickou energii, kanalizace splaškovou i dešťovou, teplovod, 

vodovod a plyn. Na jiné sítě technické infrastruktury nebude objekt napojen. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

ii)  

Stavební parcela je napojena na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami 
Nejsou požadovány žádné další související ani podmiňující investice ze strany stavebníka. 

 

Rámcový postup výstavby  
 

1. etapa - Zemní práce 

2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy 

3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce 

4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ) 

5. etapa - Práce dokončovací vnitřní (PD-vnitřní) 

6. etapa - Práce vnější v okolí stavby (PVOS) 

7. etapa - Práce dokončovací vnější (PD-vnější) 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Celá budova je řešena jako bezbariérová mimo následující úpravy. Schodiště je navr-

ženo bezbariérově mimo schodiště do podzemních garáží, které nesplňuje požadavek na stejný 

počet stupňů v jednom rameni. Od tohoto požadavku jde v odůvodněných případech upustit. V 

projektu je umístěn 2x výtah. Jeden je evakuační. Počet bezbariérových WC v druhém a třetím 

patře počítá s kompromisem dle normy ČSN 73 5305 o Administrativních budovách a prosto-

rech, kde je uvedeno, že pro pracoviště nepřístupné veřejnosti stačí jedna bezbariérová kabina 

pro dvě patra. 

V budově je navržena minimálně jedna bezbariérová kabina v každém patře viz kapa-

city objektu. Přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby) 

Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního objektu poblíž centra města Brumov-Bylnice. 

Navržená polyfunkční budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V objektu se 



nachází prodejní prostory, administrativní prostory v druhém podlaží a v třetím a čtvrtém nad-

zemním podlaží se nachází bytové jednotky. V suterénu se nachází garáže. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh ob-

chodů. Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a obchodem 

s oděvy a obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  a možností  je mož-

no účel obchodů měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zázemí pro návštěvníky prodej-

ních prostor. Obsluha kavárny, drogerie, zdravé výživy i obchodu s oděvy a obuví má své 

vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlejší vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců 

od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou od-

děleny až na hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společnostech dle 

vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic – 1KK, 

2KK, 2+1 i 3+1. 

 
Celková plocha pozemku:         

           

 4229,83 m2 
 

SO.01 – polyfunkční dům 

  

 Zastavěná plocha 1353,64 m2 
 Obestavěný prostor 20480,0 m3 

 Počet podzemních/nadzemních podlaží 1/4 

 Počet bytů 32 
 Procento zastavěnosti                    31,99 % 

 

SO.02 – pojízdné plochy 

  

 Zastavěná plocha 405,92 m2 

 Procento zastavěnosti       9,58 % 

 
 

SO.03 – pochůzí plochy 

  

 Zastavěná plocha 315,58 m2 

 Procento zastavěnosti       7,45 % 

 

zatravněné plochy 
  

 Zastavěná plocha 2156,3 m2 

 Procento zastavěnosti       50,98 % 
  

obsazení objektu osobami 

  

1. 1. SUTERÉN 16 osob 

2. 1.PODLAŽÍ 33 osob 

3. 2.PODLAŽÍ 89 osob 

4. 3.PODLAŽÍ 69 osob 
5. 4.PODLAŽÍ 69 osob 

Celkem  275 osob        
 



2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 

 Hlavní myšlenkou návrhu a umístění stavby do dané lokality byl citelný nedo-

statek bytových ale i kancelářských prostor. Objekt se nachází v blízkosti relaxačních 

a odpočinkových míst, tedy veřejné zeleně a biokoridoru řeky Brumovky, který po-

slouží zejména pro zpříjemnění pracovních přestávek a obědových pauz. Výběr  loka-

lity byl také podřízen snadnému přístupu na kole a blízkosti pro zaměstnance žijících 

v rušnějším centru.  

Pro umístění objektu byl vybrán pozemek velmi výhodně situovaný poblíž centra 

města a zároveň v dostatečné vzdálenosti od hlavního tahu města (vyznačen na mapě 

jako Hlavní třída, Třída 1.května).  

V blízkosti se nachází spousta restauračních zařízení, ale kaváren je v této lokali-

tě poskromnu, proto byl vybrán tento provoz. Nejbližší obchodové jednotky se na-

cházejí až v samotném centru města. Nedaleko dané lokality se nachází sídliště 

Družba. Poptávka po bytových jednotkách mnohonásobně převyšuje nabídku. Ve 

městě se taky nachází velká výrobní zóna, která zaměstnává přes 1000 zaměstnanců. 

 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

 

 Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o objekt s kancelářskými pro-

story soukromých firem, provoz prodejních jednotek a dvě podlaží je koncipováno 

jako bytové jednotky. Jednotlivé provozy objektu jsou od sebe samostatně odděleny.  

Projekt předpokládá různé majitele jednotlivých provozů a přizpůsobeni technic-

kého zařízení a rozpočtu energií. V suterénu jsou umístěny podzemní garáže pro část 

zaměstnanců administrativních firem, ostatní zaměstnanci administrativních firem a 

návštěvníci prodejních prostor a obchodů mají parkování zřízeno venku. Jednotlivé 

patra spojuje bezbariérové schodiště a výtah. Přesnější umístění a propojení jednotli-

vých provozů viz studie. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh 

obchodů. Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a 

obchodem s oděvy a obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  

a možností  je možno účel obchodů měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zá-

zemí pro návštěvníky prodejních prostor. Obsluha kavárny, drogerie, zdravé výživy i 

obchodu s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlejší 

vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou 

odděleny až na hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společ-

nostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic 

– 1KK, 2KK, 2+1 i 3+1. 
 

 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního objektu poblíž centra města 

Brumov-Bylnice. Navržená polyfunkční budova má čtyři nadzemní a jedno podzem-

ní podlaží. V objektu se nachází prodejní prostory, administrativní prostory v druhém 

podlaží a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky. 

V suterénu se nachází garáže. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh 

obchodů. Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a 



obchodem s oděvy a obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  

a možností  je možno účel obchodů měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zá-

zemí pro návštěvníky prodejních prostor. Obsluha kavárny, drogerie, zdravé výživy i 

obchodu s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlejší 

vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou 

odděleny až na hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společ-

nostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic 

– 1KK, 2KK, 2+1 i 3+1. 
 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 Celá budova je řešena jako bezbariérová mimo následující úpravy. Schodiště 

je navrženo bezbariérově mimo schodiště do podzemních garáží, které nesplňuje po-

žadavek na stejný počet stupňů v jednom rameni. Od tohoto požadavku jde v odů-

vodněných případech upustit. V projektu je umístěn 2x výtah. Jeden je evakuační. 

Počet bezbariérových WC v druhém a třetím patře počítá s kompromisem dle normy 

ČSN 73 5305 o Administrativních budovách a prostorech, kde je uvedeno, že pro 

pracoviště nepřístupné veřejnosti stačí jedna bezbariérová kabina pro dvě patra. 

V budově je navržena minimálně jedna bezbariérová kabina v každém patře viz ka-

pacity objektu. Přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. 

 
 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Navržená stavba splňuje požadavky zajišťující bezpečnost lidí a zvířat a při užívání 
nedojde k jejich ohrožení. V oblasti bezpečnosti a ochrany při provozu se vychází z plat-

ných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Při provádění a 

užívání stavby není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

 

2.6 Základní charakteristika objektů a specifikace materiálů 

 

a) charakteristika stavebních objektů 

Stavební objekty: 

 

SO.01 – polyfunkční dům 
SO.02 – zpevněné pojízdné plochy 

SO.03 – přípojka plynovodu 

SO.04 – přípojka elektrické energie - NN 

SO.05 – přípojka splaškové kanalizace 
SO.06 – zpevněné pochůzí plochy 

SO.07 – přípojka vodovodu 

SO.08 – dešťová kanalizace 
SO.09 – parkovací stání 

 

SO.01 – Polyfunkční dům 

 

Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Objekt je tvaru písmene L. 



Stavba bude z části zapuštěna do terénu a to v místě suterénního podlaží. 

Konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický skelet s lokálně 

podepřenou deskou a betonovými stěnami v suterénu. Výplňové konstrukce jsou na-

vrženy z keramických bloků typu Porotherm. Objekt bude zateplen kontaktním zatep-

lovacím systémem ETICS s polystyrenem – z části bude oplechován, omítnut a oblo-

žen keramickými pásky. 

Zastřešení objektu je uvažováno plochou střechou. Schodiště bude železobetono-

vé monolitické, z pohledového    betonu.   Na   konstrukci   základů   budou   použity    

betonové   patky   v kombinaci    s betonovými  pasy.  Výška  základových  pasů  za-

jistí  polohu  základové  spáry  v nezámrzné hloubce. 

Základová deska umístěná na základových patkách a pasech bude  taktéž  betonová s vý-

ztužnými  kari sítěmi. 

Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního objektu poblíž centra města Bru-

mov-Bylnice. Navržená polyfunkční budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. V objektu se nachází prodejní prostory, administrativní prostory v druhém 

podlaží a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky. 

V suterénu se nachází garáže. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh 

obchodů. Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a 

obchodem s oděvy a obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  

a možností  je možno účel obchodů měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zá-

zemí pro návštěvníky prodejních prostor. Obsluha kavárny, drogerie, zdravé výživy i 

obchodu s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlejší 

vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou 

odděleny až na hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společ-

nostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic 

– 1KK, 2KK, 2+1 i 3+1. 

 

SO.02 – Zpevněné pojízdné plochy 

• Zpevněné pojízdní plochy jsou řešeny z asfaltové směsi.  

• Odtok dešťové vody je zajištěn na základě sklonu ploch. Dále je sveden do vpustí a 

odveden dešťovou kanalizací 

• Všechny tyto plochy jsou ohraničeny betonovým obrubníkem, který je osazen do 
betonové lože.  

 

SO.03 – Přípojka plynovodu 

• Hlavní uzávěr plynu se nachází v betonové skříni na hranici pozemku. 

 

SO.04 – Přípojka elektrické energie NN 

• Přípojka je vedena od sloupu veřejného rozvodu elektrické energie svedena do země. 

Přípojka je uložena v chráničce a dostatečně označena. Hlavní jistič celého 

polyfunkčního domu se nachází u vstupu do objektu. 

 

SO.05 – Přípojka splaškové kanalizace 

• Přípojka kanalizace je řešena z materiálu KG a je uložena v chráničce. Na pozemku 

se nachází revizní šachta pro případy poruchy. Kanalizace je řešena jako gravitační. 

Na pozemku nejsou potřeba řešit přečerpávací stanice. 

 

SO.06 – Zpevněné pochůzí plochy 

• Pochůzí zpevněné plochy pozemku. Jsou tvořeny betonovou dlažbou o rozměrech 

100/150 mm. Dlažba je uložena do betonových obrubníků. 

• Odtok dešťové vody je zajištěn prosakem přes dlažbu do terénu. 
 



SO.07 – Přípojka vodovodu 

• Přípojka vodovodu je řešena z materiálu HDPE a je uložena v chráničce. Hlavní 
uzávěr plynu se nachází v betonovém plotě na hranici pozemku. 

 

SO.08 – Dešťová kanalizace 

• Dešťová kanalizace slouží hlavně pro odvedení srážkové vody z ploché střechy 
objektu, která je následně svedena do retenční nádrže na pozemku s parcelním č. 

40/5. 

 

SO.09 – Parkovací stání 

• Jeho povrch je tvořen z asfaltové směsi. Dešťová voda i ropné látky jsou svedeny do 
vpustí s lapači ropných látek. Celé parkovací stání je ve sklonu 2%. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

 

Podle geologického průzkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je zařazeno stave-

niště jako stanoviště vhodné – základová půda únosná, málo stlačitelná, hladina podzemní vody 
neohrožuje založení základů. Zemní práce započnou odstranění přebytečné ornice. Po začištění 

povrchu se osadí dřevěné lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. 

Výkop stavebních rýh pro základové pásy se bude provádět rypadlem. Zároveň při výkopu musí 
být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude ukládána na de-

ponii a to v severní části pozemku. Poté bude použita zpětně na násypy a obsypy. Současně 

s pásy se budou vykopávat i výkopy pro patky. Patky budou ze železobetonu, proto je nutné 

uvažovat větší šířku výkopu. 

 

Základové konstrukce 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu třídy 
C20/25 a železobetonové patky, které budou přenášet hlavní zatížení celého objektu. Nad nimi 

uložená podkladní deska, tl. 300 mm bude vyztužena KARI sítí a vybetonovaná z betonu min. 

třídy C20/25. Rozměry základů byly stanoveny empirickým výpočtem.  

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodový plášť je navržen ze systému keramických tvárnic Porotherm se styčnými spa-
rami bez promaltování kladenými na pero a drážku a ložnými sparami díky přesnému seříznutí 

tvárnic ložené na lepidlo. Tvárnice obvodového zdiva a vnitřního nosného zdiva jsou tloušťky 

300 mm. Obvodové zdivo je doplněno o kontaktní zateplovací systém EPS tl. 

200 mm. Zateplení bude na zdivo připevněno bodově pomocí lepidla a talířových hmoždinek s 
ocelovým trnem kotvených min. 50 mm do nosné konstrukce. Část soklu a suterénní část objek-

tu bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy jsou navrženy jako křížem armované desky tl. 250mm. Konstrukce je taky vypo-

čítána empiricky a procentuálně navýšena. Deska je bodově podepřena sloupy s hřibovými hla-

vicemi. Pro dostatečnou tuhost konstrukce je v místech svislých nosných konstrukcí v rovině 
stropu vytvořen železobetonový věnec. 

Plochá střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spád ploché střechy je za-

jištěn pomocí spádové vrstvy z lehčeného betonu umožňující spádování vody na pojistné hydro-
izolaci do pomocného vtoku v případě poruchy hlavní hydroizolační vrstvy. Vrstva betonu je 

oddilatovaná od všech vystupujících konstrukcí, v ploše je dilatace provedena na vzdálenost 6 x 

6 m pomocí EPS tl. 20 mm. U střešní vpusti je min. tloušťka spádové vrstvy 50 mm. Sklon plo-

ché střechy je min. 3,0%. Střecha je zateplena izolace z EPS 100 tl. 100 mm a tl. 150 mm. Vyšší 
pevnost v tlaku je u horní vrstvy tepelné izolace zejména vhodná u střešní terasy. Jako finální 



vrstva ploché střechy je substrát pro nízkou vegetaci, pro zajištění lepšího klimatu v okolí stav-

by.  
 

Schodiště 

 

Schodiště slouží k překonání výškového rozdílů. Je dvouramenné, železobetonové des-
kové, uložené v izolačních kapsách ve vnitřních nosných stěnách a výztuží provázané se stro-

pem. Schodiště je staticky považováno za dvakrát zalomenou desku. Povrch schodiště tvoří ke-

ramická dlažba. Šířka ramene je 1000 mm. Výtah je umístěn v chráněné únikové cestě vždy u 
schodiště. Výtahy nejsou evakuační ani zásobovací, ale slouží pouze pro přepravu osob. 

V objektu se nachází dva výtahy. 

 

Příčky 

 

Příčky jsou keramické. Tloušťka 110 mm je užita v případě, že na příčku nejsou 

kladeny statické či akustické požadavky. Akustické příčky mají tl. 300mm. 

 

Izolace 

 

Tepelné izolace - u suterénní části stavby je použito EPS 200 o tl. 150 mm, u 

obvodového zdiva je použito EPS 70 o tl. 200 mm, v ploché střeše je použita ve spodní vrstvě 
EPS 100 o tl. 100 mm a v horní EPS 150 o tl. 150 mm. 

V podlaze na zemině je kročejová izolace EPS 100 o tl. 100 mm. V podlaze na stropě je 

izolace EPS 100 o tl. 40+40 mm. 

 

Hydroizolace 

 

Spodní stavba je izolován modifikovaným SBS asfaltovým pásem tl . 4 mm, se skleně-
nou vložkou. U ploché střechy jsou dva modifikované SBS asfaltové pásy tl. 5 a 4 mm. 

Podlahy 

V celém objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. Jako nášlapná vrstva je kera-

mická dlažba nebo laminátová podlaha případně kobercová úprava. Všechny podlahy, včetně je-
jich mocností jsou v příloze ve skladbách konstrukcí. 

           

Truhlářské výrobky 

 

Jedná se především o interiérové dveře, jejichž výpis je zahrnut ve výpisu oken a 
dveří. 

 

Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou vypsány v příloze ve výpisu klempířských výrobků. 

 

Obklady 

 

Obklady jsou pouze v koupelnách a wc. Výška obkladu je 2000mm. V prostoru kuchyň-

ské linky je keramický obklad od 900-1500mm. 

 

Podhledy 

 

V celém suterénu je použito sádrokartonových podhledů tl. 2x12, 5 uložených do dvou-
úrovňového roštu v. 250 mm. Podhledy jsou odolné proti požárnímu zatížení. 

 

Omítky 

 
Venkovní omítky – vápenocementová jádrová + štuková omítka tl 16 mm na zateplovací 

systém. Vnitřní omítky – vápenocementová jádrová omítka tl. 10 mm. 



 

Malby a nátěry 

 

Nátěry venkovního ocelového zábradlí antikorozní barvou. Vnitřní malby stěn a pod-

hledů barvou bílou. 

 

Dokončovací práce 

 

Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v případě poško-
zení komunikace bude provedena její oprava. Okolo objektu je proveden okapový chodník šířky 

500 mm z praných říčních kamenů. 

 
Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž 

musí mít dodavatel platnou atestaci. Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat technolo-

gické předpisy jednotlivých materiálů a jejich příslušné skladování. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Objekt je navržen tak, aby tvořil staticky pevný celek, stabilní, tuhý, odolný vůči 

mechanickým i fyzikálním vlivům. Je navržen v souladu s technickými podklady a 

technologickými postupy výrobců jednotlivých stavebních materiálů a v souladu s normami ČSN 
73 0035 – zatížení stavebních konstrukcí, ČSN EN 1991-1-1 – zatížení konstrukcí. 

 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 

       Zdravotně-technické instalace 

 

Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z HDPE trubek, spojované polyfúzním svařováním. 

Materiál potrubí HDPE DN 50, DN 32. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. 

 Zařizovací předměty: záchodové mísy budou závěsně. U umyvadel, umývátek a dře-
zu budou stojánkové směšovací baterie. 

 

 

Splaškové odpadní vody 

 

 Napojení veškerých předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Odpadní vo-
dy budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí. Připojovací a odpadní po-

trubí jsou vedena v instalačních předstěnách nebo v konstrukci podlahy. 

 Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím po-

trubím do odpadních a svodných potrubí. Svodným potrubím budou splaškové odpadní vody 
odvedeny do revizní šachty umístěné před objektem. Větrací potrubí je stejné dimenze jako 

potrubí odpadní. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Požární bezpečnost řeší samostatná část projektové dokumentace – Požárně 
bezpečnostní řešení v dokumentaci stavebního objektu SO.01. 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

  Stavba obsahuje požární úseky: 
 

Ve smyslu ČSN 73 0802/2009 tvoří posuzovaný polyfunkční objekt tyto úseky: 



 

1.S 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

(m2) 

P1.01   15,4 

.007 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,4 

 

P1.04   1189,0 

.003 PODZMENÍ GARÁŽE 1189,0 

.005 SKLAD 2,9 

.006 SKLAD 4,2 

 

1.NP 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 
(m2) 

N1.01   15,4 

100.3 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,4 

 

N1.04   300,0 

100.4 CHODBA 90,4 

100.5 ZÁDVEŘÍ 9,2 

100.8 SKLAD 1,42 

100.9 CHODBA 2,9 

100.10 SKLAD 1,2 

100.11 WC KABINKA 1,5 

100.12 WC KABINKA 1,5 

100.13 WC KABINKA 1,5 

100.14 WC KABINKA 1,5 

100.15 WC ZTP 6,5 

100.16 SKLAD 2,1 

100.17 PŘEBALOVACÍ MÍST. 2,7 

100.18 CHODBA 17,3 

N1.05   129,2 

101.1 SKLAD 9,9 

101.2 CHODBA 3,5 

101.3 PRODEJNA 103,3 

101.4 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,8 

101.5 CHODBA 3,8 

101.6 WC KABINKA 1,2 

101.7 WC KABINKA 1,2 

101.8 ŠATNA 4,5 

N1.06   942,3 

102.1 PRODEJNA 295,5 

102.2 SKLAD 24,5 

102.3 CHODBA 10,2 

102.4 ŠATNA 19,7 



N1.07   321,3 

103.1 PRODEJNA 240,2 

103.2 KUCHYNĚ 20,1 

103.3 SKLAD POTRAVIN 10,8 

103.4 CHODBA 15,8 

103.5 SKLAD NÁBYTKU 8,2 

103.6 SKLAD NÁPOJŮ 8,3 

103.7 ŠATNA 11,4 

103.8 CHODBA 4,1 

103.9 WC KABINKA 1,2 

103.10 WC KABINKA 1,2 

N1.08   205,5 

104.1 PRODEJNA 150,8 

104.2 ŠATNA 14,9 

104.3 SKLAD 19,0 

104.4 CHODBA 13,4 

104.5 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 7,4 

 

2.NP 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 
(m2) 

N2.01   15,4 

200.3 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,4 

 

N2.04    881,7 

200.4 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 6,6 

200.5 CHODBA 168,9 

200.6 SKLAD 31,6 

200.7 ZASEDACÍ MÍSTNOST 31,8 

200.8 ZASEDACÍ MÍSTNOST 31,8 

200.9 ZASEDACÍ MÍSTNOST 31,8 

200.10 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,6 

200.13 ŠATNA 4,4 

201.1 KUCHYNĚ 9,4 

201.2 CHODBA 2,9 

201.3 SKLAD 1,2 

201.4 WC KABINKA 1,5 

201.5 WC KABINKA 1,5 

201.6 WC KABINKA 1,5 

201.7 WC KABINKA 1,5 

201.8 CHODBA 6,6 

201.9 WC ZTP 2,9 

202 KANCELÁŘ 34,6 

203 KANCELÁŘ 21,9 

204 KANCELÁŘ 21,9 

205 KANCELÁŘ 21,9 

206 KANCELÁŘ 21,9 



207 KANCELÁŘ 21,9 

208 KANCELÁŘ 21,9 

209 KANCELÁŘ 21,9 

210 KANCELÁŘ 21,9 

211.1 PŘEDSÍŇ 11,2 

211.2 WC 1,8 

211.3 KUCHYNĚ 4,5 

211.4 KANCELÁŘ 11,7 

211.5 KANCELÁŘ 10,5 

211.6 KANCELÁŘ 10,0 

211.7 KANCELÁŘ 11,4 

212.1 PŘEDSÍŇ 5,4 

212.2 SKLAD 6,6 

212.3 KANCELÁŘ 19,6 

212.4 KANCELÁŘ 34,3 

213.1 PŘEDSÍŇ 5,4 

213.2 SKLAD 6,6 

213.3 KANCELÁŘ 19,6 

213.4 KANCELÁŘ 34,3 

214.1 PŘEDSÍŇ 5,9 

214.2 SKLAD 7,0 

214.3 KANCELÁŘ 18,2 

215.1 PŘEDSÍŇ 5,9 

215.2 SKLAD 7,0 

215.3 KANCELÁŘ 18,2 

216.1 PŘEDSÍŇ 5,9 

216.2 SKLAD 7,0 

216.3 KANCELÁŘ 18,2 

217.1 PŘEDSÍŇ 5,9 

217.2 SKLAD 7,0 

217.3 KANCELÁŘ 15,8 

317.4 KANCELÁŘ 18,5 

 

3.NP 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 
(m2) 

N3.01 2,5 

300.4 NÁHRADNÍ ZDROJ 2,5 

N3.02 15,4 

300.3 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,4 

N3.04 31,2 

300.6 SKLEPNÍ KÓJE 16,4 

300.7 KOČÁRKÁRNA 14,8 

N3.05 29,6 

300.9 KOČÁRKÁRNA 14,0 

300.10 SKLEPNÍ KÓJE 15,6 

N3.07 168,4 



300.5 SKLAD 4,1 

300.8 CHODBA 161,7 

300.13 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,6 

N3.08 49,0 

301.1 PŘEDSÍŇ 5,6 

301.2 KOMORA 2,5 

301.3 KOUPELNA + WC 3,8 

301.4 ŠATNA 5,4 

301.5 POKOJ + KK 31,7 

      

N3.09 31,5 

302.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

302.2 KOMORA 2,5 

302.3 KOUPELNA + WC 3,8 

302.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.10   31,5 

303.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

303.2 KOMORA 2,5 

303.3 KOUPELNA + WC 3,8 

303.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.11   30,9 

304.1 PŘEDSÍŇ 4,7 

304.2 KOMORA 2,5 

304.3 KOUPELNA + WC 3,8 

304.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.12   31,0 

305.1 PŘEDSÍŇ 4,7 

305.2 KOMORA 2,5 

305.3 KOUPELNA + WC 3,8 

305.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.13   31,5 

306.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

306.2 KOMORA 2,5 

306.3 KOUPELNA + WC 3,8 

306.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.14   31,5 

307.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

307.2 KOMORA 2,5 

307.3 KOUPELNA + WC 3,8 

307.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.15   31,5 

308.1 PŘEDSÍŇ 5,3 



308.2 KOMORA 2,5 

308.3 KOUPELNA + WC 3,8 

308.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.16   30,9 

309.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

309.2 KOMORA 1,9 

309.3 KOUPELNA + WC 3,8 

309.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N3.17   62,5 

310.1 PŘEDSÍŇ 11,2 

310.2 WC 1,8 

310.3 KOUPELNA 4,5 

310.4 POKOJ + KK 22,9 

310.5 POKOJ 10,5 

310.6 POKOJ 11,7 

      

N3.18   60,0 

311.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

311.2 KOMORA 2,1 

311.3 KOUPELNA + WC 6,1 

311.4 POKOJ + KK 19,6 

311.5 POKOJ 27,0 

      

N3.19   63,2 

312.1 PŘEDSÍŇ 5,4 

312.2 KOMORA 2,5 

312.3 KOUPELNA + WC 7,1 

312.4 POKOJ + KK 21,2 

312.5 POKOJ 27,0 

      

N3.20   30,5 

313.1 PŘEDSÍŇ 6,0 

313.2 KOMORA 2,5 

313.3 KOUPELNA + WC 3,8 

313.4 POKOJ + KK 18,3 

      

N3.21   29,1 

314.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

314.2 KOMORA 2,5 

314.3 KOUPELNA + WC 3,8 

314.4 POKOJ + KK 17,5 

      

N3.22   29,1 

315.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

315.2 KOMORA 2,5 

315.3 KOUPELNA + WC 3,8 



315.4 POKOJ + KK 17,5 

      

N3.23   45,7 

316.1 PŘEDSÍŇ 5,4 

316.2 KOUPELNA + WC 5,7 

316.3 POKOJ + KK 34,7 

 

 
 
4.NP 
 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 
(m2) 

N4.01 2,5 

400.4 NÁHRADNÍ ZDROJ 2,5 

N4.02 15,4 

400.3 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,4 

N4.04 31,2 

400.6 SKLEPNÍ KÓJE 16,4 

400.7 KOČÁRKÁRNA 14,8 

N4.05 29,6 

400.9 KOČÁRKÁRNA 14,0 

400.10 SKLEPNÍ KÓJE 15,6 

N4.07 168,4 

400.5 SKLAD 4,1 

400.8 CHODBA 161,7 

400.13 VÝLEZ NA STŘECHU 2,6 

N4.08 49,0 

401.1 PŘEDSÍŇ 5,6 

401.2 KOMORA 2,5 

401.3 KOUPELNA + WC 3,8 

401.4 ŠATNA 5,4 

401.5 POKOJ + KK 31,7 

N4.09 31,5 

402.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

402.2 KOMORA 2,5 

402.3 KOUPELNA + WC 3,8 

402.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N4.10 31,5 

403.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

403.2 KOMORA 2,5 

403.3 KOUPELNA + WC 3,8 

403.4 POKOJ + KK 20,0 

N4.11 30,9 

404.1 PŘEDSÍŇ 4,7 



404.2 KOMORA 2,5 

404.3 KOUPELNA + WC 3,8 

404.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N4.12 31,0 

405.1 PŘEDSÍŇ 4,7 

405.2 KOMORA 2,5 

405.3 KOUPELNA + WC 3,8 

405.4 POKOJ + KK 20,0 

N4.13 31,5 

406.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

406.2 KOMORA 2,5 

406.3 KOUPELNA + WC 3,8 

406.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N4.14 31,5 

407.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

407.2 KOMORA 2,5 

407.3 KOUPELNA + WC 3,8 

407.4 POKOJ + KK 20,0 

N4.15 31,5 

408.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

408.2 KOMORA 2,5 

408.3 KOUPELNA + WC 3,8 

408.4 POKOJ + KK 20,0 

      

N4.16 30,9 

409.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

409.2 KOMORA 1,9 

409.3 KOUPELNA + WC 3,8 

409.4 POKOJ + KK 20,0 

N4.17 62,5 

410.1 PŘEDSÍŇ 11,2 

410.2 WC 1,8 

410.3 KOUPELNA 4,5 

410.4 POKOJ + KK 22,9 

410.5 POKOJ 10,5 

410.6 POKOJ 11,7 

      

N4.18 46,8 

411.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

411.2 KOMORA 2,1 

411.3 KOUPELNA + WC 6,1 

411.4 POKOJ + KK 19,6 

411.5 POKOJ 13,8 

      

N4.19 51,2 

412.1 PŘEDSÍŇ 5,4 



412.2 KOMORA 2,5 

412.3 KOUPELNA + WC 7,1 

412.4 POKOJ + KK 21,2 

412.5 POKOJ 15,0 

      

N4.20 30,5 

413.1 PŘEDSÍŇ 6,0 

413.2 KOMORA 2,5 

413.3 KOUPELNA + WC 3,8 

413.4 POKOJ + KK 18,3 

      

N4.21 29,1 

414.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

414.2 KOMORA 2,5 

414.3 KOUPELNA + WC 3,8 

414.4 POKOJ + KK 17,5 

      

N4.22 29,1 

415.1 PŘEDSÍŇ 5,3 

415.2 KOMORA 2,5 

415.3 KOUPELNA + WC 3,8 

415.4 POKOJ + KK 17,5 

      

N4.23 45,7 

416.1 PŘEDSÍŇ 5,4 

416.2 KOUPELNA + WC 5,7 

416.3 POKOJ + KK 34,7 

 

5.NP 
 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 
(m2) 

N5.01   43,8 

500.1 TECHNICKÁ MÍSTNOST 43,8 

 

ŠACHTY A CHÚC 
 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

(m2) 

ŠP01.01/N5   2,3 

.002 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,3 

ŠP01.02/N5   5,9 

.008 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 5,9 

ŠP01.03/N4   0,4 

  ŠACHTA 0,42 

ŠP01.04/N4   0,4 



  ŠACHTA 0,42 

ŠP01.05/N4   0,4 

  ŠACHTA 0,42 

ŠP01.06/N4   0,4 

  ŠACHTA 0,42 

ŠP01.07/N4   0,4 

  ŠACHTA 0,42 

P1.02/N4   19,1 

.001 CHÚC 19,1 

P1.03/N4   24,0 

.004 CHÚC 24,0 

 

 

c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

 

   Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti jsou stanoveny v souladu s normovými 

postupy. Blíže viz technická zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

  Nosnost a stabilita navržených konstrukcí bude po požadovanou dobu zachována. 
 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

  Evakuace osob a zvířat je umožněna nechráněnými únikovými cestami po rovině 
na volné prostranství s šířkou dveří min. 800 mm. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

  Omezení šíření požáru na sousední stavby je zajištěno odstupovými vzdálenostmi. 
Požárně nebezpečný prostor daný odstupovými vzdálenostmi d [m] nezasahuje na žádnou 

z okolních parcel. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

  Požární voda je pro polyfunkční dům zajištěna z hydrantu, který je vzdálen od 
pozemku 30m.  

 

 

 
 

 

V souladu s ČSN 730873 nebudou vnitřní odběrní místa zřizována. 

požární úsek 
plocha 
PÚ  S 

p p*S ≤ 9000 posouzení návrh DN (mm) 

1.S 

P1.01 15,4 2,15 33,11 VYHOVUJE X X 

P1.04 1189 19,17 22793,13 NEVYHOVUJE 2X VNITŘNÍ HYDRANT 25 

1.NP 

N1.01 15,4 4,57 70,378 VYHOVUJE X X 

N1.04 139,7 5,49 766,953 VYHOVUJE X X 

N1.05 129,2 30,35 3921,22 VYHOVUJE X X 

N1.06 942,3 30,05 28316,115 NEVYHOVUJE 2X VNITŘNÍ HYDRANT 25 

N1.07 321,3 29,11 9353,043 NEVYHOVUJE 2X VNITŘNÍ HYDRANT 25 

N1.08 205,5 55,30 11364,15 NEVYHOVUJE 2X VNITŘNÍ HYDRANT 25 



2.NP 

N2.01 15,4 2,15 33,11 VYHOVUJE X X 

N2.04 881,7 16,44 14495,148 NEVYHOVUJE 2X VNITŘNÍ HYDRANT 25 

3.NP 

N3.01 2,5 5,40 13,5 VYHOVUJE X X 

N3.02 15,4 2,15 33,11 VYHOVUJE X X 

N3.04 31,2 60,00 1872 VYHOVUJE X X 

N3.05 29,6 60,00 1776 VYHOVUJE X X 

N3.07 168,4 7,21 1214,164 VYHOVUJE X X 

N3.08 49 40,00 1960 VYHOVUJE X X 

N3.09 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N3.10 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N3.11 30,9 40,00 1236 VYHOVUJE X X 

N3.12 31 40,00 1240 VYHOVUJE X X 

N3.13 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N3.14 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N3.15 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N3.16 30,9 40,00 1236 VYHOVUJE X X 

N3.17 62,5 40,00 2500 VYHOVUJE X X 

N3.18 60 40,00 2400 VYHOVUJE X X 

N3.19 63,2 40,00 2528 VYHOVUJE X X 

N3.20 30,5 40,00 1220 VYHOVUJE X X 

N3.21 29,1 40,00 1164 VYHOVUJE X X 

N3.22 29,1 40,00 1164 VYHOVUJE X X 

N3.23 45,7 40,00 1828 VYHOVUJE X X 

4.NP 

N4.01 2,5 5,40 13,5 VYHOVUJE X X 

N4.02 15,4 2,15 33,11 VYHOVUJE X X 

N4.04 31,2 60,00 1872 VYHOVUJE X X 

N4.05 29,6 60,00 1776 VYHOVUJE X X 

N4.07 168,4 7,21 1214,164 VYHOVUJE X X 

N4.08 49 40,00 1960 VYHOVUJE X X 

N4.09 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N4.10 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N4.11 30,9 40,00 1236 VYHOVUJE X X 

N4.12 31 40,00 1240 VYHOVUJE X X 

N4.13 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N4.14 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N4.15 31,5 40,00 1260 VYHOVUJE X X 

N4.16 30,9 40,00 1236 VYHOVUJE X X 

N4.17 62,5 40,00 2500 VYHOVUJE X X 

N4.18 60 40,00 2400 VYHOVUJE X X 

N4.19 63,2 40,00 2528 VYHOVUJE X X 

N4.20 30,5 40,00 1220 VYHOVUJE X X 

N4.21 29,1 40,00 1164 VYHOVUJE X X 

N4.22 29,1 40,00 1164 VYHOVUJE X X 

N4.23 45,7 40,00 1828 VYHOVUJE X X 

5.NP 



N5.01 43,8 2,15 94,17 VYHOVUJE X X 

ŠACHTY + CHÚC 

ŠP01.01/N5 2,3 30,00 69 VYHOVUJE X X 

ŠP01.02/N5 5,9 30,00 177 VYHOVUJE X X 

ŠP01.03/N4 0,42 30,00 12,6 VYHOVUJE X X 

ŠP01.04/N4 0,42 30,00 12,6 VYHOVUJE X X 

ŠP01.05/N4 0,42 30,00 12,6 VYHOVUJE X X 

ŠP01.06/N4 0,42 30,00 12,6 VYHOVUJE X X 

ŠP01.07/N4 0,42 30,00 12,6 VYHOVUJE X X 

P1.02/N4 19,1 30,00 573 VYHOVUJE X X 

P1.03/N4 24 30,00 720 VYHOVUJE X X 

 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty): 
 Příjezd a přístup požární techniky je možný z východní strany z vozovky asfaltová 

komunikace. Nástupní plochy nejsou požadovány. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

  Nejsou kladeny žádné speciální podmínky, navržené řešení vyhovuje požárním 
normám. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
  Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě je zajištěno navrženými požárně 

bezpečnostními opatřeními – 3 ks hasicího přístroje s hasicí schopností 34A a 183B a 3 ks 

zařízení autonomní detekce a signalizace. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Přenosné hasicí přístroje (PHP) 

 

požární úsek 
plocha 
PÚ  S 

c3 a 
nr=0,15*(S*a*c3

)^1/2 
nHJ= 
6*nr 

HASÍCÍ 
PŘÍSTROJ 

NÁVRH 

POČET 
(ks) 

DRUH 

HASÍCÍ 
SCHOPNOST 
NÁVRHOVÁ 

nHJ 

VYHODNOCENÍ 

1.S 

P1.01 15,4 1 0,61 0,46 2,76 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

P1.04 1189 1 0,91 4,93 29,60 PHP 34A 3 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 30 VYHOVUJE 

1.NP 

N1.01 15,4 1 0,61 0,46 2,76 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N1.04 139,7 1 0,88 1,66 9,98 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 10 VYHOVUJE 

N1.05 129,2 1 0,90 1,62 9,70 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 10 VYHOVUJE 

N1.06 942,3 1 0,98 4,56 27,35 PHP 34A 3 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 30 VYHOVUJE 

N1.07 321,3 1 1,10 2,82 16,92 PHP 27A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 18 VYHOVUJE 

N1.08 205,5 1 1,18 2,34 14,01 PHP 27A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 18 VYHOVUJE 

2.NP 

N2.01 15,4 1 0,61 0,46 2,76 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N2.04 881,7 1 0,98 4,41 26,46 PHP 34A 3 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 30 VYHOVUJE 

3.NP 

N3.01 2,5 1 0,90 0,23 1,35 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N3.02 15,4 1 0,61 0,46 2,76 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N3.04 31,2 1 1,00 0,84 5,03 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.05 29,6 1 1,00 0,82 4,90 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.07 168,4 1 0,85 1,79 10,77 PHP 21A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 12 VYHOVUJE 

N3.08 49 1 1,00 1,05 6,30 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N3.09 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.10 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.11 30,9 1 1,00 0,83 5,00 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 



N3.12 31 1 1,00 0,84 5,01 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.13 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.14 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.15 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.16 30,9 1 1,00 0,83 5,00 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.17 62,5 1 1,00 1,19 7,12 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N3.18 60 1 1,00 1,16 6,97 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N3.19 63,2 1 1,00 1,19 7,15 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N3.20 30,5 1 1,00 0,83 4,97 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.21 29,1 1 1,00 0,81 4,85 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.22 29,1 1 1,00 0,81 4,85 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N3.23 45,7 1 1,00 1,01 6,08 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

4.NP 

N4.01 2,5 1 0,90 0,23 1,35 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N4.02 15,4 1 0,61 0,46 2,76 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

N4.04 31,2 1 1,00 0,84 5,03 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.05 29,6 1 1,00 0,82 4,90 PHP 13A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.07 168,4 1 0,85 1,79 10,77 PHP 21A 2 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 12 VYHOVUJE 

N4.08 49 1 1,00 1,05 6,30 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N4.09 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.10 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.11 30,9 1 1,00 0,83 5,00 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.12 31 1 1,00 0,84 5,01 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.13 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.14 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.15 31,5 1 1,00 0,84 5,05 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.16 30,9 1 1,00 0,83 5,00 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.17 62,5 1 1,00 1,19 7,12 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N4.18 60 1 1,00 1,16 6,97 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 



N4.19 63,2 1 1,00 1,19 7,15 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

N4.20 30,5 1 1,00 0,83 4,97 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.21 29,1 1 1,00 0,81 4,85 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.22 29,1 1 1,00 0,81 4,85 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

N4.23 45,7 1 1,00 1,01 6,08 PHP 27A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 9 VYHOVUJE 

5.NP 

N5.01 43,8 1 0,61 0,78 4,65 PHP 21A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 6 VYHOVUJE 

ŠACHTY + CHÚC 

ŠP01.01/N5 2,3 1 1,00 0,23 1,36 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

ŠP01.02/N5 5,9 1 1,00 0,36 2,19 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 3 VYHOVUJE 

ŠP01.03/N4 0,42 1 1,00 0,10 0,58 

X 

ŠP01.04/N4 0,42 1 1,00 0,10 0,58 

ŠP01.05/N4 0,42 1 1,00 0,10 0,58 

ŠP01.06/N4 0,42 1 1,00 0,10 0,58 

ŠP01.07/N4 0,42 1 1,00 0,10 0,58 

P1.02/N4 19,1 1 1,00 0,66 3,93 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 4 VYHOVUJE 

P1.03/N4 24 1 1,00 0,73 4,41 PHP 13A 1 PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 5 VYHOVUJE 



 

  

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 

nařízení vlády č. 11/2002 sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Tepelně technické hodnocení bylo provedeno pro lokalitu Brumov-Bylnice 

s příslušnými exteriérovými charakteristikami vzduchu a normové interiérové charakteristiky 

pro obytné místnosti. Objekt je navržen tak, aby vyhovoval ČSN 730540 Tepelná ochrana 
budov. 

 

b) Energetická náročnost stavby: 
 Nebylo zhotoveno. 

  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
 V objektu nebude využit žádný alternativní zdroj energie z rozhodnutí stavebníka 

z důvodu vysoké počáteční investice za tyto technologie. 

 
 

 

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

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.): 
 

Parametry stavby: 

 Obytná část objektu splňuje všechny hygienické normy a požadavky dané 
vyhláškami a zákony České republiky pro navrhovaný typ stavby. 

 Větrání všech obytných místností bude umožněno přirozené – otevíratelnými okny 

a dveřmi. Varná deska bude odvětrána digestoří. Koupelna a WC bude odvětráváno přirozeně 

– otevíratelným oknem. Umělé osvětlení bude zajištěno stropními a nástěnnými světly 
s úspornými zářivkami. Normové požadavky na osvětlení a oslunění obytných místností jsou 

splněny.  

  
Vliv stavby na okolí: 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajišťovat 

žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky prováděné stavby, ani 
po jejím dokončení. 

 Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny 

stavbou, uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem 

budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny. Výkopy budou řádně zhutněny. 
 Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek 

o ochraně životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení 

životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku 
v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. 

 

 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Stavba bude chráněna hydroizolací, která pohltí naměřený radonový index v místě 
stavby. 

 

 



b) Ochrana před bludnými proudy: 

V blízkosti stavby se nenachází tramvajové vedení, kde je možné riziko vzniku 
bludných    proudů. 

 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 Stavební pozemek se nenachází v oblasti se seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem: 
 Dle normy ČSN 730532 není potřeba prokazovat zvukovou izolaci obvodových 

plášťů vůči venkovnímu zvuku pronikajícímu do objektu. Navržený obvodový plášť spolu 

s okenními a dveřními výplněmi zajistí dostatečný útlum akustického tlaku z vnějšího 
prostředí. 

 

e) Protipovodňová opatření: 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území. Výskyt metanu se nepředpokládá. 
 

 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 Objekt bude napojen na dopravní asfaltovou komunikaci parc. č. 329/77. Plyn, 
vodovod, teplovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a elektrická energie NN jsou 

napojeny na hranici pozemku parc. č. 40/5 a 40/9. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

  Všechny přípojky jsou řešeny jako podzemní. Všechny jsou uloženy v chráničkách a 

dostatečně označeny, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

Vodovodní přípojka 

Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z PVC-KG potrubí DN 80 mm, kte-

rá bude napojena na vodoměrnou šachtu. V celé délce vedení musí být zachováno minimální 

krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. Potrubí vedené pod pojízdnými plocha-

mi bude opatřeno chráničkou. 
 

Kanalizační přípojka splašková 

Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. Kanalizační 

přípojka bude napojena na revizní šachtu umístěnou ve východní části pozemku. 

 

Přípojka NN 

Rozvod energie bude napojen na nově zbudovanou přípojku na obecní rozvod. 
 

  

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení: 
 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno sjezdem v západní a jižní části 

pozemku na asfaltovou pozemní komunikaci na parcele č. 329/77.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Území je napojeno na asfaltovou pozemní komunikací na parcele č. 329/77. 

 

 



c) Doprava v klidu: 

 Pro dopravu v klidu jsou navrženo 18 parkovacích stání. K polyfunkčnímu domu 
dále náleží 32 parkovací stání + 2 ZTP, které slouží pro majitele bytových jednotek a 

kanceláří ve vyšších podlaží objektu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

 Cyklostezky ani pěší nejsou v rámci projektu řešeny. 
 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 

 Shrnutá ornice bude použita pro konečné úpravy. 
 

b) Použité vegetační prvky: 

 Po dokončení stavebních prací bude povrch oset travní směsí a udržován. Dalším 

prvkem jsou vegetační střechy, které budou využity na celém polyfunkčním domu. 
 

 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Ovzduší 

Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 Voda 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 

vod. 
Pitná voda bude do objektu přivedena z vodovodního řádu. 

  Odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace. 

  Dešťová voda z pochůzích a pojízdných ploch bude svedena do dešťové kanalizace. 
  Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťové kanalizace.  

 

 Hluk  

  Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mecha-

nismy v 

       dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 

umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 

apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby 
v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

Odpady 

Při užívání objektu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán 
do popelnice a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 

Se vzniklými odpady  bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo 
na určenou skládku popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného 

nepředpokládaného materiálu s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů. 

 Předpokládané kategorie odpadů a jejich množství: 

– 170101 beton – recyklace – 0,2t, 

– 170405 železo a ocel – sběrné suroviny – 0,02 t, 

– 170102 cihly – recyklace – 0,1 t. 
 

 

 
 

  Půda 



 Nejsou kladeny požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 
Dotčený pozemek se nenachází v OP lesa ani v PUPFL. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

 

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 

významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 

2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Zájmové pozemky se nenachází v soustavě NATURA 2000 ani v ochranném pásmu 

maloplošného/velkoplošného chráněného území. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

 Zjišťovací řízení nebylo provedeno, stavba nevyžaduje stanovisko EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

 Stavební záměr nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. 
Ochranná pásma přípojek na sítě technické infrastruktury jsou standardní. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyvatelstva. 

Stavba nemá vliv na krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 Přívod elektrické energie bude po dobu výstavby zajištěn z elektrocentrály. Voda 

bude pro potřebu výstavby čerpána ze studny. 
 

b) Odvodnění staveniště: 

 Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Staveniště je přímo přístupné z pozemní asfaltovou komunikaci na parcele č. 329/77. 
Stavba si nevyžádá zbudování provizorních příjezdových komunikací. 

 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu – pouze přechodný (staveništní) 

odběr elektrické energie. 

 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

 Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemky 
místních komunikací a veřejného prostranství budou udržovány v čistotě. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno 
oplocením staveniště, skladových ploch a výkopů na veřejně přístupných plochách. Vstup 

na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám. Stavební materiál a nářadí bude 

skladováno na pozemku stavebníka. 
 Prostor staveniště se nachází převážně na soukromém pozemku stavebníka, veřejné 

zájmy budou dotčeny pouze konečnou úpravou sjezdu a vstupu na pozemek. Tyto práce 



budou provedeny s maximální bezpečností, v co nejkratším termínu a po ukončení dojde 

k obnovení narušených vrstev a povrchu včetně patřičného zhutnění. 
 Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn provizorní 

přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vozidla IZS. Bude 

dbáno na minimální ovlivnění veřejných zájmů na přilehlých veřejně přístupných plochách 
a komunikacích po dobu nezbytně nutnou. 

 Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
 Staveniště se bude nacházet na parcelách ve vlastnictví stavebníka č. 329/81, 329/1, 

344/11, 344/1, 432/2. Maximální plocha pro dočasné staveniště na veřejných prostranstvích 

bude 300 m2.  
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 
 Se vzniklými odpady  bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou 

skládku popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu 

s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů. 
 

Předpokládané kategorie odpadů a jejich množství: 

– 170101 beton – recyklace – 0,2t, 

– 170405 železo a ocel – sběrné suroviny – 0,02 t, 

– 170102 cihly – recyklace – 0,1 t. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Skrývka ornice v ploše situovaného stavebního záměru a výkop z pasů bude odvezen 
na předem určenou skládku. Zemina bude následně využita pro konečné úpravy povrchu 

terénu. Bude se jednat o cca 400,00 m3 zeminy. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 Aby nenastalo negativní ovlivnění životního prostředí, je třeba provádět realizaci 

stavby a veškeré související činnosti s ohledem na jeho ochranu a dbát na minimalizaci 

poškození a znečištění prostředí. Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných 
předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému 

přechodnému zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením 

prašnosti a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních 

prostředků. V prostoru staveniště se nenachází vzrostlá zeleň a křoviny nad plochu 40 m2. 
 V prostoru staveniště bude věnována pozornost zejména tomu, aby se do zeleně 

nevypouštěla voda ze staveniště, rovněž tak látky, které by mohly poškodit podzemní vody, 

nebo kontaminovat zeminu. Plochy zeleně poškozené stavebními pracemi budou znovu osety 
travním porostem a udržovány. 

 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami, zejména 

ropnými. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí 
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům 

závadných látek. 

 Při zjištění zásahu do životního prostředí nutno pozastavit nebo změnit stávající 

postupy a provést patřičnou náhradu. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
 Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce 

a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními 

předpisy a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit 
koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany. 

 Koordinátora BOZP na staveništi určí zadavatel před zahájením stavebních prací. 

Zadavatelem je buď stavebník, nebo stavební firma, která stavbu provádí a která bude určena 
na základě výběrového řízení. Koordinátor vypracuje plán BOZP. 



 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 Stavební práce nebudou prováděny na veřejných prostranstvích – není třeba 

zajišťovat bezbariérové užívání prostranství. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 Pro realizaci stavby nejsou požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek ani 

objížděk. Při vykládání stavebního materiálu z vozidel na komunikaci bude použito 

přechodné dopravní značení vedoucí k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Na výjezdu 
z obslužné komunikace parc. č. 329/77, bude označena značkou Výjezd vozidel ze stavby. 

 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Nejsou stanoveny. 
 

 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 

Předpokládané zahájení stavebních prací březen 2021 

Předpokládané dokončení listopad 2023 
  

 

Rámcový postup výstavby  
 

1. etapa - Zemní práce 

2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy 

3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce 
4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ) 

5. etapa - Práce dokončovací vnitřní (PD-vnitřní) 

6. etapa - Práce vnější v okolí stavby (PVOS) 
7. etapa - Práce dokončovací vnější (PD-vnější) 

 

 

 
V Brumově-Bylnici - leden 2020 

 

 
 

Vypracovala: Odpovědný projektant: 

 Bc. Daniel Skřek Ing. Ing. Petr Kacálek Ph.D.
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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby: 

   Novostavba polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici 

 

b) Místo stavby: 

 Region:      Střední Morava 

 Kraj:      Zlínský 
 Okres:      Zlín 

 Město:      Brumov-Bylnice 

 Ulice:      Družba 
 Katastrální území:    Brumov (613061) 

 

 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 

Město Brumov-Bylnice 

 H. Synkové 942  
 Brumov-Bylnice, 76331 

 IČ: 25945825 

 Tel. 774 785 789 

 Email: mestobb@gmail.com 

 

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

  

 Bc. Daniel Skřek,  
Družba 1197 Brumov-Bylnice 763 31 

e-mail: skrek.daniel@gmail.com 

tel. 736 548 785 
 

2. Charakteristika a účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Téma diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu. Konstrukční systém bude řešen jako 

skelet se zděným pláštěm. Objekt je samostatně stojící pětipodlažní, podsklepený a je určen pro 

bydlení, administrativu i občanskou vybavenost. Budova je zasazena do rovinatého terénu, který se 

nachází na obydlením sídlišti. Budova je navržena ze železobetonu. Tento materiál je využitý jak pro 

stropní, nosné tak základové konstrukce. Stěny v 1.S jsou složeny z betonového ztraceného bednění. 

Konstrukce střechy je řešena jako plochá jednoplášťová. V suterénu budovy se nachází parkovací 

plochy pro obyvatele a návštěvníky objektu. 

 Koncept konstrukčního a architektonického je řešen v souladu s územním plánem. 

Architektonické řešení je znázorněno na výkresech studie. Stavba má jedno podzemní a čtyři 

nadzemní podlaží. Objekt je tvaru písmene L. Stavba bude z části zapuštěna do terénu a to v místě 

suterénního podlaží. 

Celá budova je řešena jako bezbariérová mimo následující úpravy. Schodiště je navrženo 

bezbariérově mimo schodiště do podzemních garáží, které nesplňuje požadavek na stejný počet 

stupňů v jednom rameni. Od tohoto požadavku jde v odůvodněných případech upustit. V projektu je 

umístěn 2x výtah. Jeden je evakuační. Počet bezbariérových WC v druhém a třetím patře počítá s 
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kompromisem dle normy ČSN 73 5305 o Administrativních budovách a prostorech, kde je uvedeno, 

že pro pracoviště nepřístupné veřejnosti stačí jedna bezbariérová kabina pro dvě patra. 

V budově je navržena minimálně jedna bezbariérová kabina v každém patře viz kapacity objektu.  

 

Přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby) 

Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního objektu poblíž centra města Brumov-Bylnice. 

Navržená polyfunkční budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V objektu se nachází 

prodejní prostory, administrativní prostory v druhém podlaží a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží 

se nachází bytové jednotky. V suterénu se nachází garáže. 

V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh obchodů. 

Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a obchodem s oděvy a 

obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  a možností  je možno účel obchodů 

měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zázemí pro návštěvníky prodejních prostor. Obsluha 

kavárny, drogerie, zdravé výživy i obchodu s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj 

vlastní vedlejší vchod pro zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou odděleny až na 

hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem společnostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic – 1KK, 
2KK, 2+1 i 3+1. 

 

Základní kapacity stavby 

 
 

Celková plocha pozemku:          

          4229,83 m2 
 

SO.01 – polyfunkční dům 

  

 Zastavěná plocha 1353,64 m2 
 Obestavěný prostor 20480,0 m3 

 Počet podzemních/nadzemních podlaží 1/4 

 Počet bytů 32 
 Procento zastavěnosti                    31,99 % 

 

SO.02 – pojízdné plochy 
  

 Zastavěná plocha 405,92 m2 

 Procento zastavěnosti       9,58 % 

 
 

SO.03 – pochůzí plochy 

  

 Zastavěná plocha 315,58 m2 

 Procento zastavěnosti       7,45 % 

 

zatravněné plochy 
  

 Zastavěná plocha 2156,3 m2 

 Procento zastavěnosti       50,98 % 
  



obsazení objektu osobami 

  

1. 1. SUTERÉN 16 osob 

2. 1.PODLAŽÍ 33 osob 

3. 2.PODLAŽÍ 89 osob 
4. 3.PODLAŽÍ 69 osob 

5. 4.PODLAŽÍ 69 osob 

Celkem   275 osob 

 

 

3.  Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

3.1. Architektonické, výtvarné řešení, materiálové řešení 

 

Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o objekt s kancelářskými prostory 

soukromých firem, provoz prodejních jednotek a dvě podlaží je koncipováno jako bytové 

jednotky. Jednotlivé provozy objektu jsou od sebe samostatně odděleny.  

Projekt předpokládá různé majitele jednotlivých provozů a přizpůsobeni technického 

zařízení a rozpočtu energií. V suterénu jsou umístěny podzemní garáže pro část 

zaměstnanců administrativních firem, ostatní zaměstnanci administrativních firem a 

návštěvníci prodejních prostor a obchodů mají parkování zřízeno venku. Jednotlivé patra 

spojuje bezbariérové schodiště a výtah. Přesnější umístění a propojení jednotlivých 

provozů viz studie. 

Hlavní myšlenkou návrhu a umístění stavby do dané lokality byl citelný nedostatek 

bytových ale i kancelářských prostor. Objekt se nachází v blízkosti relaxačních a 

odpočinkových míst, tedy veřejné zeleně a biokoridoru řeky Brumovky, který poslouží 

zejména pro zpříjemnění pracovních přestávek a obědových pauz. Výběr  lokality byl také 

podřízen snadnému přístupu na kole a blízkosti pro zaměstnance žijících v rušnějším 

centru.  

Pro umístění objektu byl vybrán pozemek velmi výhodně situovaný poblíž centra 

města a zároveň v dostatečné vzdálenosti od hlavního tahu města (vyznačen na mapě jako 

Hlavní třída, Třída 1.května).  

V blízkosti se nachází spousta restauračních zařízení, ale kaváren je v této lokalitě 

poskromnu, proto byl vybrán tento provoz. Nejbližší obchodové jednotky se nacházejí až 

v samotném centru města. Nedaleko dané lokality se nachází sídliště Družba. Poptávka po 

bytových jednotkách mnohonásobně převyšuje nabídku. Ve městě se taky nachází velká 

výrobní zóna, která zaměstnává přes 1000 zaměstnanců. 

 

 

3.2. Dispoziční řešení 

 
V prvním patře se nachází průchozí pasáž, ze které můžeme nahlédnout do výloh 

obchodů. Předběžně je počítáno s těmito obchody kavárna, drogerie, zdravá výživa a 

obchodem s oděvy a obuví. Každá  prodejna má k dispozici menší sklad. Dle  potřeb  a 

možností  je možno účel obchodů měnit.    Z pasáže je přístupné i hygienické zázemí pro 

návštěvníky prodejních prostor. Obsluha kavárny, drogerie, zdravé výživy i obchodu 

s oděvy a obuví má své vlastní zázemí. Kavárna má svůj vlastní vedlejší vchod pro 

zásobování a přístup zaměstnanců od parkoviště. 

V druhém podlaží nalezneme sídla začínajících společností, jejichž provozy jsou 

odděleny až na hygienické zázemí a konferenční místnosti, které slouží všem 

společnostech dle vzájemné dohody.  

Ve třetím a čtvrtém podlaží je prostor rozdělen na bytové jednotky dle různých dispozic – 

1KK, 2KK, 2+1 i 3+1. 



 

 

3.3. Bezbariérové užívání stavby 

 

Celá budova je řešena jako bezbariérová mimo následující úpravy. Schodiště je 

navrženo bezbariérově mimo schodiště do podzemních garáží, které nesplňuje požadavek 

na stejný počet stupňů v jednom rameni. Od tohoto požadavku jde v odůvodněných 

případech upustit. V projektu je umístěn 2x výtah. Jeden je evakuační. Počet 

bezbariérových WC v druhém a třetím patře počítá s kompromisem dle normy ČSN 73 

5305 o Administrativních budovách a prostorech, kde je uvedeno, že pro pracoviště 

nepřístupné veřejnosti stačí jedna bezbariérová kabina pro dvě patra. 

V budově je navržena minimálně jedna bezbariérová kabina v každém patře viz 

kapacity objektu. Přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Tento projekt neřeší. 

 

5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

Zemní práce 

 

Podle geologického průzkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je zařazeno 
staveniště jako stanoviště vhodné – základová půda únosná, málo stlačitelná, hladina podzemní 

vody neohrožuje založení základů. Zemní práce započnou odstranění přebytečné ornice. Po 

začištění povrchu se osadí dřevěné lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí 
dřevěnými kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy se bude provádět rypadlem. 

Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy. Zemina vytěžená ze stavební 

jámy bude ukládána na deponii a to v severní části pozemku. Poté bude použita zpětně na 

násypy a obsypy. Současně s pásy se budou vykopávat i výkopy pro patky. Patky budou ze 
železobetonu, proto je nutné uvažovat větší šířku výkopu. 

 

Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu třídy 

C20/25 a železobetonové patky, které budou přenášet hlavní zatížení celého objektu. Nad nimi 

uložená podkladní deska, tl. 300 mm bude vyztužena KARI sítí a vybetonovaná z betonu min. 
třídy C20/25. Rozměry základů byly stanoveny empirickým výpočtem.  

 

Svislé nosné konstrukce 

 
Obvodový plášť je navržen ze systému keramických tvárnic Porotherm se styčnými 

sparami bez promaltování kladenými na pero a drážku a ložnými sparami díky přesnému 

seříznutí tvárnic ložené na lepidlo. Tvárnice obvodového zdiva a vnitřního nosného zdiva jsou 
tloušťky 300 mm. Obvodové zdivo je doplněno o kontaktní zateplovací systém EPS tl. 

200 mm. Zateplení bude na zdivo připevněno bodově pomocí lepidla a talířových hmoždinek s 

ocelovým trnem kotvených min. 50 mm do nosné konstrukce. Část soklu a suterénní část 

objektu bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy jsou navrženy jako křížem armované desky tl. 250mm. Konstrukce je taky 

vypočítána empiricky a procentuálně navýšena. Deska je bodově podepřena sloupy s hřibovými 

hlavicemi. Pro dostatečnou tuhost konstrukce je v místech svislých nosných konstrukcí v rovině 



stropu vytvořen železobetonový věnec. 

Plochá střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spád ploché střechy je 
zajištěn pomocí spádové vrstvy z lehčeného betonu umožňující spádování vody na pojistné 

hydroizolaci do pomocného vtoku v případě poruchy hlavní hydroizolační vrstvy. Vrstva betonu 

je oddilatovaná od všech vystupujících konstrukcí, v ploše je dilatace provedena na vzdálenost 6 
x 6 m pomocí EPS tl. 20 mm. U střešní vpusti je min. tloušťka spádové vrstvy 50 mm. Sklon 

ploché střechy je min. 3,0%. Střecha je zateplena izolace z EPS 100 tl. 100 mm a tl. 150 mm. 

Vyšší pevnost v tlaku je u horní vrstvy tepelné izolace zejména vhodná u střešní terasy. Jako 

finální vrstva ploché střechy je substrát pro nízkou vegetaci, pro zajištění lepšího klimatu 
v okolí stavby.  

 

Schodiště 

 
Schodiště slouží k překonání výškového rozdílů. Je dvouramenné, železobetonové 

deskové, uložené v izolačních kapsách ve vnitřních nosných stěnách a výztuží provázané se 

stropem. Schodiště je staticky považováno za dvakrát zalomenou desku. Povrch schodiště tvoří 
keramická dlažba. Šířka ramene je 1000 mm. Výtah je umístěn v chráněné únikové cestě vždy u 

schodiště. Výtahy nejsou evakuační ani zásobovací, ale slouží pouze pro přepravu osob. 

V objektu se nachází dva výtahy. 
 

Příčky 

 

Příčky jsou keramické. Tloušťka 110 mm je užita v případě, že na příčku nejsou 

kladeny statické či akustické požadavky. Akustické příčky mají tl. 300mm. 

 

Izolace 

 

Tepelné izolace - u suterénní části stavby je použito EPS 200 o tl. 150 mm, u 
obvodového zdiva je použito EPS 70 o tl. 200 mm, v ploché střeše je použita ve spodní vrstvě 

EPS 100 o tl. 100 mm a v horní EPS 150 o tl. 150 mm. 

V podlaze na zemině je kročejová izolace EPS 100 o tl. 100 mm. V podlaze na stropě je 

izolace EPS 100 o tl. 40+40 mm. 
 

Hydroizolace 

 
Spodní stavba je izolován modifikovaným SBS asfaltovým pásem tl . 4 mm, se 

skleněnou vložkou. U ploché střechy jsou dva modifikované SBS asfaltové pásy tl. 5 a 4 mm. 

Podlahy 
V celém objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. Jako nášlapná vrstva je 

keramická dlažba nebo laminátová podlaha případně kobercová úprava. Všechny podlahy, 

včetně jejich mocností jsou v příloze ve skladbách konstrukcí. 

 

Truhlářské výrobky 

 

Jedná se především o interiérové dveře, jejichž výpis je zahrnut ve výpisu oken a 

dveří. 

 

Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou vypsány v příloze ve výpisu klempířských výrobků. 
 

Obklady 

 

Obklady jsou pouze v koupelnách a wc. Výška obkladu je 2000mm. V prostoru 
kuchyňské linky je keramický obklad od 900-1500mm. 

 

Podhledy 



 

V celém suterénu je použito sádrokartonových podhledů tl. 2x12, 5 uložených do 
dvouúrovňového roštu v. 250 mm. Podhledy jsou odolné proti požárnímu zatížení. 

 

Omítky 

 

Venkovní omítky – vápenocementová jádrová + štuková omítka tl 16 mm na zateplovací 

systém. Vnitřní omítky – vápenocementová jádrová omítka tl. 10 mm. 

 

Malby a nátěry 

 

Nátěry venkovního ocelového zábradlí antikorozní barvou. Vnitřní malby stěn a 
podhledů barvou bílou. 

 

Dokončovací práce 

 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v případě 

poškození komunikace bude provedena její oprava. Okolo objektu je proveden okapový chodník 

šířky 500 mm z praných říčních kamenů. 
 

Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž musí mít 

dodavatel platnou atestaci. Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat technologické předpisy 

jednotlivých materiálů a jejich příslušné skladování. 

 

 

6. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko 

bezprostředního fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v 

blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu 
elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. Dále bude 

zpracován provozní řád objektu dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky provozní doby, 

pohybu osob, přístupu do budov, ostrahu a zabezpečení apod. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Požadavky také 
vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i 

při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s 

vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 

 

 

7. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí. 

Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 

součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvětlení a akustiku. Výpočty z 

programu Teplo na součinitele prostupu tepla jsou doloženy v příloze D1.4. Stavební fyzika. 
Všechny místnosti jsou navrženy tak, aby byly dostatečně osvětleny denním světlem, v případě 

potřeby zastínění budou v oknech namontovány vnitřní žaluzie. Akustické požadavky jsou 

vyřešeny v rámci prostor mezi ordinacemi, kde je splněn požadavek R´w = 47 dB. 

Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými obvodovými 
konstrukcemi. 

 



 

8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů 

(zákonů a vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti. Navrhovaná budova 

je posuzována z hlediska požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 08 02:05/2009-Požární 
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Je rozdělen do 62 požárních úseků zařazený v I. – III. 

stupně požární bezpečnosti (SPB). Z tohoto hlediska je nutno realizovat následující opatření: 

Objekt je navržen převážné ze stavebních hmot typu A1 - nehořlavé materiály. Všechny 

konstrukce únosného nebo požárně dělícího charakteru jsou zatříděny do konstrukčního druhu 
DP1. Oplechování střešních prvků a okenních parapetů je provedeno titanzinkovým plechem. 

Součástí projektové dokumentace je požární zpráva v příloze. 

 

9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

 
Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou certifikaci 

výrobků a práce ve stavebnictví. 

 

10.  Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací nejsou 

stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu potřebném 
pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zaměření stavební připravenosti 

pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na místě stavby. 

Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 

 

12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 
Nejsou požadovány žádné mimořádné kontrolní prohlídky nebo měření nad rámec 

předepsaných povinností. 

 

13. Výpis použitých norem a právních předpisů 

1) Právní předpisy (Zákony a vyhlášky): 

 

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

· Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

· Vyhláška č. 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

· Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

 



 

· Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; se změnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 
Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 

281/2009 Sb. 

· Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění všech pozdějších předpisů 

· Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; se změnami 

268/2011 Sb. 

· Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 

· Zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 

 

2) Normy 

 

· ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části 

· ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

· ČSN 73 0532 – Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků-Požadavky 

· ČSN 730835/2009 – Požární bezpečnost staveb – Zdravotnická zařízení 

· ČSN 730810/2009 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

· ČSN 730818/1997 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

· ČSN 730873/2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

· ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 

· ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 

· ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 

prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace 
uvnitř konstrukce – Výpočtové metody 

 

 

 

 

 
V Brumově-Bylnici – leden 2020 

 

 
Vypracoval: Odpovědný projektant: 

 Bc. Daniel Skřek Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D.



 



ZÁVĚR 

 

Výsledná diplomové práce splňuje stanovené zadání a cíle. Postupem diplomové 

práce bylo vytvoření prvotních návrhů, tedy studií tak, aby stavba nenarušovala a 

zapadala tak architektonicky a urbanisticky do dané lokality a také splnila podmínky 

stanovené regulacemi. Dále bylo nutné vyřešit dispozice objektu. Dalším postupem práce 

bylo vytvoření všech náležitostí pro projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení 

stavby. 

 

 Díky této práci jsem se zdokonalil v projektování, rozšířil jsem si obzor v oblasti 

stavebních materiálů a konstrukcí. Ke změnám oproti prvotním návrhům v průběhu 

vypracovávání práce nedošlo. 

 

Diplomová práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni 

pro provedení stavby dle platných norem, předpisů a vyhlášek České republiky. 

Výstupem diplomové práce je tedy projektová dokumentace pro stavbu polyfunkčního 

domu v obci Brumov-Bylnice, a to výkresová dokumentace včetně textových částí, 

výpočtů, výpisů skladeb a materiálů, tepelně technického posouzení a požárně 

bezpečnostního řešení. 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 

Právní předpisy: 

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 

Zákon 133/1998 Sb. O požární ochraně 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

Související normy: 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

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

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-2 – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 

 

Odborné publikace: 

STAVEBNÍ PŘÍRUČKA, 2., aktualizované vydání, J. Remeš, I. Utíkalová, P. Kacálek, 

L. Kalousek, T. Petříček a kol. 

PASIVNÍ DOMY Z PŘÍRODNÍCH STAVEBNÍCH MATIRÁLŮ, M. Hudec, B. 

Johanisová, T. Mansbart 

BIM PROJEKTOVÁNÍ V ARCHICADU, R. Ptáček, P. Pour 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
ŽB - železobeton 

P.Č. - parcelní číslo 

HI - hydroizolace 

TI - tepelná izolace 

P.Ú. - požární úsek 

SPB - stupeň požární bezpečnosti 

EPS - expandovaný polystyren 

K.Ú. - katastrální úřad 

PT - původní terén 

UT - upravený terén 

RŠ - revizní šachta (koordinační situace) 

VŠ - vodoměrná šachta (koordinační situace) 

HM. hmotnost 

TECH. technická 

RD rodinný dům 

NP nadzemní podlaží 

PD projektová dokumentace 

Č.P. číslo popisné 

B.p.v. Baltský po vyrovnání (výškový systém používaný v Česku) 

Popř.  popřípadě 

ČSN Česká státní norma 

Sb. sbírka 

DL. délka 

tl. tloušťka 

V. výška 

Š. šířka 

KS kus 

OZN označení 

PUR polyuretan 

DN světlý průměr potrubí 

Rdt návrhová pevnost zeminy v tlaku 

ø průměr 
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